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112 
На основу члана 40. Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2021. годину ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 17/20), члана 28. Правилника о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 
8/17), Предлога Комисије за оцену пројеката од значаја 
за јавни интерес у области јавног информисања, број 
022-73/2021 од 08.03.2021. године,  

Градоначелник града Крушевца, дана 15.04.2021. 
године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА РАДИ 

ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА У 2021. 

ГОДИНИ 
 
I - ОДОБРАВА СЕ суфинансирање пројеката 

којима се остварује општи интерес у области јавног 
информисања на територији града Крушевца у 2021. 
години, у складу са Одлуком о буџету града Крушевца 
за 2021. годину, програм 13 - Развој културе и ин-
формисања, програмска активност Остваривање и 
унапређивање јавног интереса у области јавног ин-
формисања, позиција 136, конто 454111, износ од 
17.000.000,00 динара за следеће пројекте: 

 
1. Центар за истраживачко новинарство - "ЦИНК". 

Матични број 28179251, ПИБ 109094695, за реали-
зацију пројекта „Узроци и последице насиља над 
женама и девојкама у Крушевцу и околини", у износу 
од 250.000,00 РСД. 

 
2. Агенција за консалтинг "ЛОТИС", Крушевац. 

Матични број 62915757, ПИБ 107683281, за реали-
зацију пројекта Дигитално доба-живот у окружењу 
дигиталних медија, у износу од 150.000,00 РСД. 

 
3. Лига за истраживачко новинарство -"ЛИНК", 

Крушевац. Матични број 28215223, ПИБ 109789544 за 
реализацију пројекта "На скривено те водим место - 
Јастребац на туристичкој мапи Србије, у износу од 
150.000,00 РСД. 

 
4. АЛБОС Д.О.О - НОВИНЕ ГРАД Д.О.О, Кру-

шевац. Матични број 17277782, ПИБ 100314741 за 
реализацију пројекта "СОЛИДАРНОСТ - друга страна 
пандемије" у износу од 700.000,00 РСД. 

 
5. АЛБОС Д.О.О, ПОРТАЛ, Крушевац. Матични 

број 17277782, ПИБ 100314741 за реализацију пројекта 
„Активизам у уметности - музика која је мењала свет“ 
у износу од 300.000,00 РСД. 

6. Радио телевизија Крушевац - РТК радио, Кру-
шевац. Матични број 07194455, ПИБ 100478598 за 
реализацију пројекта „Хероји под маскама“ у износу од 
2.200.000,00 РСД. 

 
7. Радио телевизија Крушевац - ТЕЛЕВИЗИЈА 

Крушевац. Матични број 07194455, ПИБ 100478598 за 
реализацију пројекта „КРУШЕВАЦ НАША КУЋА“ у 
износу од 7.500.000,00 РСД. 

 
8. Радио телевизија Крушевац РТК ПОРТАЛ, 

Крушевац. Матични број 07194455, ПИБ 100478598 за 
реализацију пројекта „МОЈ ГРАД МОЈА ИНСПИРА-
ЦИЈА, у износу од 500.000,00 РСД. 

 
9. ПОБЕДА Д.О.О, Крушевац. Матични број 

20149680, ПИБ 104354791 за реализацију пројекта 
„ШТО ВИШЕ ТО БОЉЕ“, у износу од 850.000,00 РСД. 

 
10. ADD PRODUCTION D.O.O Крушевац-Телеви-

зија ПЛУС. Матични број 20568453, ПИБ 106275508 за 
реализацију пројекта „КРУШЕВАЦ У ГОДИНИ ЈУ-
БИЛЕЈА“ у износу од 1.700.000,00 РСД. 

 
11. ADD PRODUCTION D.O.O Крушевац - ТВ 

ПЛУС РС. ПОРТАЛ. Матични број 20568453, ПИБ 
106275508 за реализацију пројекта „СПОМЕНИЦИ 
ИСТОРИЈСКО БЛАГО“ у износу од 300.000,00 РСД. 

 
12. Радио РУБИН Д.О.О, Крушевац. Матични број 

21468673, ПИБ 111358370 за реализацију пројекта 
„Пандемија и ЈА - утицај пандемије корона вируса на 
живот младих у Крушевцу у износу од 450.000,00 РСД. 

 
13. Пахуљица тим, Крушевац. Матични број 

28149085, ПИБ 108593323 за реализацију пројекта 
„БУЂЕЊЕ ЗМАЈА ОД ЈАСТРЕПЦА“ у износу од 
250.000,00 РСД. 

 
14. РЕБУС Д.О.О, Крушевац. Матични број 

06270441, ПИБ 100324268 за реализацију пројекта 
ЕДУКАЦИЈА И ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У РАСИНСКОМ ОКРУГУ, у 
износу од 100.000,00 РСД. 

 
15. Марина Николић ПР Агенција КАНАЛ 12-037, 

Крушевац (Јефимија Интернет ПОРТАЛ). Матични 
број 63399256, ПИБ 108362329 за реализацију пројекта 
„СВЕТИЊЕ ЕПАРХИЈЕ КРУШЕВАЧКЕ“, у износу од 
100.000,00 РСД. 

 
16. Марина Николић ПР Агенција за рекламу 

Канал 12-037, Крушевац, (Телевизија Јефимија Кру-
шевац и ТВ Сат Пожаревац). Матични број 63399256, 
ПИБ 108362329 за реализацију пројекта „ОВО ЈЕ 
КРУШЕВАЦ“, у износу од 1.500.000,00 РСД. 
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II - ОДБИЈА СЕ суфинансирање следећих пројеката: 
 
1. СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ „СИНОС“, 

Београд. Укупна вредност пројекта је 519.000,00 РСД. 
Средства која се траже од града су 414.000,00 РСД. 
Износ сопствених средстава је 105.000,00 РСД. Назив 
овог пројекта је УЛОГА МЕДИЈА У ДЕМОКРАТИ-
ЗАЦИЈИ ДРУШТВА.  

 
2. ДИСКОС Д.О.О, АЛЕКСАНДРОВАЦ. Укупна 

вредност пројекта је 500.000,00 РСД. Средства која се 
траже од града су 400.000,00 РСД. Износ сопствених 
средстава је 100.000,00 РСД. Назив пројекта је ОД 
ЊИВЕ ДО ТРПЕЗЕ. 

 
3. "OLD PARTNERS" БРУС, Брус. Укупна 

вредност пројекта је 1.022.000,00 РСД. Средства која 
се траже од града су 800.000,00 РСД. Износ сопствених 
средстава је 222.000,00 РСД. Назив пројекта је 
РАСИНА - НАША БРИГА, НЕ ДЕПОНИЈА.  

 
4. Савез Срба из региона, Нови Београд. Укупна 

вредност пројекта је 380.500,00 РСД. Средства која се 
траже од града су 250.000,00 РСД. Износ сопствених 
средстава је 130.500,00 РСД. Назив пројекта је 
СРПСКО КОЛО КРУШЕВАЦ.  

 
5. CORVUS D.O.O, Београд. Укупна вредност 

пројекта је 625.000,00 РСД. Средства која се траже од 
града су 500.000,00 РСД. Износ соптвених средстава је 
125.000,00 РСД. Назив пројекта је ПУЛС КРУШЕВЦА.  

 
6. МУЛТИКУЛТУРА СРБИЈЕ, Мала Врбница, 

Град Крушевац. Укупна вредност пројекта је 
395.000,00 РСД. Средства која се траже од града су 
315.000,00 РСД. Износ из сопствених средстава је 
80.000,00. Назив пројекта је ПРОШЛОСТ, 
САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ Руса у Крушевцу.  

 
7. ADRIA MEDIA GROUP D.O.O Београд. 

Укупна вредност пројекта је 1.721.862,00 РСД. 
Средства која се траже од града су 1.000.000,00 РСД. 
Износ из сопствених средстава је 721.862,00 РСД. 
Назив пројекта је „ЗА КВАЛИТЕТНИЈУ БУДУЋНОСТ 
ДЕЦЕ“. 

 
8. ADD PRODUCTION D.O.O, Новинско-издава-

чко предузеће "ПОБЕДА" Крушевац. Укупна вредност 
пројекта је 900.000,00 РСД. Средства која се траже од 
града су 720.000,00 РСД. Износ из сопствених 
средстава је 180.000,00 РСД.  Назив пројекта је 
ПОБЕДИН ВРЕМЕПЛОВ. 

 
9. Видео продукција и фотографске услуге 

„ГРУЈА“ Крушевац. Укупна вредност пројекта је 
906.800,00 РСД. Средства која се траже од града су 
822.200,00 РСД. Износ из сопствених средстава су 
84.600,00 РСД. Назив пројекта је „ЕДУКОВАН 
ПОТРОШАЧ-БЕЗБЕДНА КУПОВИНА. 

 
III - Носиоци одобрених пројеката из тачке I овог 

Решења дужни су да без одлагања а најкасније у року 
од 8 дана од дана објављивања Решења на сајту града 
Крушевца доставе нову спецификацију трошкова у 
складу са одобреним средствима и образложењем на 

обрасцу "Образац 1-ревидирани буџет пројекта" 
односно  обавештење да одустају од средстава која су 
им додељена, у супротном ће се сматрати да су 
одустали од пријаве. 

 
IV - Са носиоцима одобрених пројеката из тачке и 

овог Решења закључиће се Уговори о суфинансирању 
пројеката у 2021. години, којим ће се утврдити међу-
собна права и обавезе потписника уговора и утврдити 
динамика преноса одобрених средстава. 

 
V - Решење објавити на сајту града Крушевца, у 

"Службеном листу града Крушевца" и исто доставити 
учесницима Јавног позива. 

 
II Број: 022-169/21  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
  
 
 
 
 
 
III – АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 

 
 
 
113 
На основу члана 50 Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца", бр. 15/18), члана 40. 
Одлуке о буџету града Крушевца за 2021. годину 
("Службени лист града Крушевца", бр. 17/20), члана 19. 
и 20 Правилника о критеријумума и поступку доделе 
средстава из буџета града Крушевца за суфинансирање 
и финансирање програма и пројеката од јавног интереса 
у области социјалне заштите, борачко - инвалидске 
заштите и заштите лица са инвалидитетом ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 15/18), Уредбе о средствима 
за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од Јавног интереса 
која реализују удружења (''Сл. гласник Републике 
Србије'', бр. 16/18), а у складу са Одлуком Комисије за 
избор програма и пројеката од јавног интереса у области 
социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и 
заштите лица са инвалидитетом број 104/2021 од 
02.04.2021. године, 

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној дана 12.04.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У 

ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ 
ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈИ ЋЕ СЕ 

ФИНАНСИРАТИ И СУФИНАНСИРАТИ ИЗ 
БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА У 2021. ГОДИНИ 

 
I - БИРАЈУ СЕ програми/пројекти у области 

борачко-инвалидске заштите и заштите лица са инва-
лидитетом за 2021. годину, који ће се финансирати из 
буџета града Крушевца у 2021. години, у укупном 
износу од 7.399.747,60 динара, са позиције 34, конта 
481941 - Дотације осталим удружењима грађана (рас-
писивање јавног конкурса - област борачко-инвалид-
ске заштите и заштите лица са инвалидитетом), и то: 
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Област борачко-инвалидске заштите 
 
1. Удружење ратних војних инвалида 
 
Назив програма: "Програмске активности Удру-

жења ратних војних инвалида Крушевац за  2021. 
годину",  одобравају се средства у укупном износу од 
231.100,00 динара.   

 
2. Заједно за Расински округ - ветерани Крушевац 
 
Назив програма: "Заједно за Расински округ - 

ветерани Крушевац" - одобравају се средства у 
укупном износу од 168.847,20 динара. 

 
Oбласт заштите лица са инвалидитетом  
 
1. Савез глувих и наглувих - Основна органи-

зација Крушевац  
 
Назив програма: "Програмске активности ООГНК у 

2021. години" – одобравају се средства у укупном 
износу 1.495.966 динара. 

 
2. Међуопштинска организација слепих Крушевац 
 
Назив програма: "Програмске активности у 2021. 

години" - одобравају се средства у укупном износу 
1.295.640 динара. 

 
3.  Друштво за помоћ ментално недовољно раз-

вијеним особама града Крушевца  
 
Назив програма: "Програм рада Друштва за по-

моћ ментално недовољно развијеним особама града 
Крушевца за 2021. годину – родитељска кућа"- 
одобравају се средства у укупном износу 775.096 
динара. 

 
4. Друштво за церебралну парализу 
 
Назив програма: "Годишњи план и реализација 

програма Друштва за церебралну парализу за 2021. 
годину" - одобравају се средства у укупном износу 
733.220 динара. 

 
5. Удружење дистрофичара Расинског округа 
 
Назив програма: "Годишњи план програма 

Удружења дистрофичара РО за 2021. годину" - одо-
бравају се средства у укупном износу 721.324,40 
динара. 

 
6.  Удружење мултипле склерозе Расинског округа 
 
Назив програма: "План активности Удружења 

Мултипле склерозе Расинског округа за 2021. годину" 
- одобравају се средства у укупном износу 701.754 
динара. 

 
7. Удружење Ратних војних инвалида  
 
Назив пројекта: "Залечимо живе ране јунацима 

отаџбине 6" - одобравају се средства у укупном изно-
су 400.000 динара. 

8. Удружење грађана Чарапанско срце 
 
Назив пројекта: "Додир слободе" - одобравају се 

средства у укупном износу 328.000 динара. 
 
9. Друштво за борбу против шећерне болести 

Крушевац 
 
Назив пројекта: "Продужи живот" - одобравају се 

средства у укупном износу 226.720 динара. 
 
10. Удружење за помоћ особама са аутизмом  
 
Назив пројекта: "Аутизам у срцу" - одобравају се 

средства у укупном износу 176.180 динара. 
 
11. Удружење за помоћ и унапређење положаја 

деце и младих са посебним потребама "Осмех на 
длану" Крушевац  

 
Назив пројекта: Камп за децу и младе са 

сметњама у развоју "Удахнимо ваздух" - одобравају 
се средства у укупном износу 81.000 динара. 

 
12. Удружење за помоћ и подршку родитељима 

и деци са аноректалним аномалијама "Један у 
5000 Балкан" 

 
Назив пројекта: "Ретки су посебни" - одобравају 

се средства у укупном износу 64.900 динара. 
 
II - Неутрошена средства у износу од 252,40 

динара остају на позицији 34 конто 481941 - Дотације 
осталим удружењима грађана (расписивање јавног 
конкурса - област борачко-инвалидске заштите и 
заштите лица са инвалидитетом). 

 
III - По закључењу Уговора са начелником Град-

ске управе града Крушевца, одобрена средства биће 
пренета на наменски рачун подносилаца изабраних 
пројеката, по динамици и условима утврђеним 
Уговором. 

 
IV - Средства за ове намене планирана су 

Одлуком о буџету града Крушевца за 2021. годину, у 
укупном износу од 7.400.000 динара, на позицији 34 
конто 481941- Дотације осталим удружењима грађана 
(расписивање јавног конкурса - област борачко-              
-инвалидске заштите и заштите лица са инвалиди-
тетом). 

 
V – Учесници конкурса који су добили мањи 

износ средстава од траженог, дужни су да доставе 
нову спецификацију трошкова у складу са додељеним 
средствима, у року од 15 дана од дана објављивања 
решења о додели средстава на интернет страници 
града Крушевца. Уколико то не учине, сматраће се да 
су одустали од средстава која су им додељена. 

 
VI - Реализатори програма и пројеката утврђени 

тачком I овог Решења, дужни су да: 
- приликом реализације одобрених програма и 

пројеката, примењују Закон о јавним набавкама, 
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- пре потписивања Уговора отворе рачун код 
Управе за трезор, 

- изврше усклађивање буџета програма/пројекта 
са одобреним средствима. 

 
VII - Ако се реализатор одобреног програма/пројекта 

не одазове позиву за закључење уговора у року од 
осам дана од дана пријема позива, сагласно Закону, 
сматраће се да је одустао од програма/пројекта. 

 
VIII - Решење објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца'' и на званичној интернет страници града 
Крушевца. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 580-449/21 ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 
Александар Јовановић, с.р. 

 
 
 
 
114 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" број 15/18), члана 
27. Правилника о критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета града Крушевца за финансирање 
и суфинансирање програма и пројеката од јавног 
интереса у области превенције, смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/19) и тачке II 
Решења о именовању Комисије за избор програма и 
пројеката од посебног јавног интереса  за развој и 
функционисање система превенције, смањења ризика 
од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
града Крушевца,  

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној дана 12.04.2021. године, донело је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I – УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији програма 

и пројеката од јавног интереса финансиран из буџета 
града Крушевца у области: превенције, смањења 
ризика од катастрофа, управљању ванредним ситуа-
цијама и противградне заштите за град Крушевац у 
2020. години достављен од стране Комисије за избор 
програма и пројеката од посебног јавног интереса  за 
развој и функционисање система превенције, сма-
њења ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама града Крушевца  

 
II – Закључак објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца''. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 87-2/21 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 
Александар Јовановић, с.р. 

 
 
 

115  
На основу члана 29. став 1. тачка 6. и члана 80. 

став 1. и став 2. Закона о смањењу ризика од катастро-
фа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. 
гласник РС", бр. 87/18), Уредбе о јединицама цивилне 
заштите, намени задацима, мобилизацији и начину 
употребе ("Сл. гласник РС", бр. 84/20), члана 46. Од-
луке о организацији и функционисању цивилне 
заштите на територији града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 16/20) и члана 50. тачка 25. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 15/18), на предлог Градског штаба за ванредне 
ситуације града Крушевца,  

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 23.04.2021. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ И 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком уређује се формирање, органи-

зација, опремање, оспособљавање и функционисање 
јединица цивилне заштите опште намене и специја-
лизоване јединице за узбуњивање за територију града 
Крушевца. 

 
Члан 2. 

 
Јединице цивилне заштите образују се, опремају 

и оспособљавају као оперативне снаге за извршавање 
мера цивилне заштите у смислу члана 56. Закона о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању ванред-
ним ситуацијама. 

 
Члан 3. 

 
За територију града Крушевца формира се здру-

жени одред јединице цивилне заштите подељен на чете, 
водове, самостална одељења и тимове са укупно 107 
припадника цивилне заштите опште намене, и 83 
припадника специјализоване јединице за узбуњивање. 

 
Члан 4. 

 
Јединице цивилне заштите на територији града 

Крушевца попуњавају се на основу исказане потребе 
града од војних обвезника преко надлежног терито-
ријалног органа Министарства одбране у складу са 
прописима. 

 
Члан 5. 

 
У јединице цивилне заштите распоређују се 

здравствено способни мушкарци и жене старости од 
16 до 60 година (мушкарци) односно од 16 до 55 
година (жене) у складу са Законом. 
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Члан 6. 
 
Здравствену способност припадника јединица 

цивилне заштите утврђује Дом здравља Крушевац на 
основу критеријума и норми за утврђивање здравстве-
не способности грађана за учешће у органима и 
јединицама цивилне заштите.  

 
Члан 7. 

 
Јединице цивилне заштите опремају се одговара-

јућом опремом и материјално-техничким средствима 
која су неопходна за личну заштиту њених припа-
дника и за спровођење мера и извршавања задатака 
цивилне заштите.  

 
Члан 8. 

 
Припадници јединица цивилне заштите обучавају 

се и оспособљавају за извршавање задатака заштите и 
спасавања.  

План обуке, обуку и оспособљавање организује и 
спроводи Одељење за послове одбране и ванредне 
ситуације града Крушевца, на предлог Градског шта-
ба за ванредне ситуације.  

 
Члан 9. 

 
Јединица цивилне заштите опште намене може се 

ангажовати у свим насељима на територији града 
Крушевца на основу наређења Градског штаба за 
ванредне ситуације. 

Јединицом цивилне заштите опште намене у току 
ангажовања у насељима руководе повереници и 
заменици повереника цивилне заштите у тим насељима.  

Ако у акцијама заштите и спасавања учествују 
припадници Надлежне службе, акцијом руководи 
овлашћени старешина Надлежне службе.  

 
Члан 10. 

 
Приликом извршавања задатака заштите и спаса-

вања припадници јединице цивилне заштите имају право 
на здравствено осигурање и накнаде прописане законом.  

У извршавању задатака заштите и спасавања на 
припаднике јединице цивилне заштите односе се 
општи прописи о безбедности и здрављу на раду као 
и посебне мере за обезбеђење заштите и здравља у 
складу са законом.  

 
Члан 11. 

 
Евиденцију о припадницима, средствима и опре-

ми јединица цивилне заштите води Градска управа 
града Крушевца. 

 
Члан 12. 

 
Попуну, опремање и обуку извршиће Градска 

управа Крушевац.  
 
 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца".  
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 82-2/21 ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 
Александар Јовановић, с.р. 

 
 

 

 
116 
На основу члана 58. Закона о запосленима у 

aутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 21/16, 113/17, 
113/17 - др. закон, 95/18 и 86/19 - др. закон),  члана 5 
Уредбе о критеријумима за разврставање радних 
места и мерилима за опис радних места службеника у 
аутономним покрајинима и јединицама локалне 
самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 88/16, 113/17 - др. 
закон, 95/18, 86/19 - др. закон и 157/20 - др. закон), 
члана 4  Уредбе о  критеријумима за разврставање 
радних места и мерилима за опис радних места  
намештеника у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 
88/16),  члана 50  Статута града Крушевца (,,Сл. лист 
града Крушевца" бр. 15/18), члана 21 и 26 Одлуке о 
градском правобранилаштву града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 6/14 и 8/16), члана 4. Одлуке 
о оснивању Службе месних заједница ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 1/09 и 9/17) члана 11. Одлуке о осни-
вању Службе буџетске инспекције града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца" бр. 6/19) и члана 10. 
Одлуке о оснивању Службе интерне ревизије града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 6/19), 

Градско већe града Крушевца, на предлог 
начелника Градске управе града Крушевца, дана 
23.04.2021. године, усвојило је обједињен 

 
ПРАВИЛНИК  

 
О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И  

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 
ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ГРАДСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СЛУЖБИ МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА, СЛУЖБИ БУЏЕТСКЕ 

ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБИ ИНТЕРНЕ 
РЕВИЗИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
ГЛАВА I 

 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Обједињеним Правилником о унутрашњем уре-

ђењу и систематизацији радних места у Градској 
управи, Градском правобранилаштву, Служби месних 
заједница, Служби буџетске инспекције  и Служби 
интерне ревизије Града Крушевца (у даљем тексту: 
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Правилник) уређују се унутрашње организационе 
јединице у Градској управи, руковођење органи-
зационим јединицама, називи и описи радних места, 
звања у којима су радна места разврстана, потребан 
број запослених за свако радно место, врста и степен 
образовања, радно искуство и други услови за рад на 
сваком радном месту у Градској управи, Градском 
правобранилаштву, Служби месних заједница, Служ-
би буџетске инспекције и Служби интерне ревизије  
Града Крушевца. 

 
Процедура усвајања Правилника 

 
Члан 2. 

 
Предлог обједињеног Правилника припрема начел-

ник Градске управе и доставља га Градском већу на 
усвајање. 

 
Поглавља правилника 

 
Члан 3. 

 
Правилник се састоји од следећих поглавља: 
 
• Глава I  
Основне одредбе 
 
• Глава II  
Унутрашње уређење и систематизација радних 

места у Градској управи 
 
• Глава III  
Организација и систематизација радних места у 

Градском правобранилаштву 
 
• Глава IV  
Организација и систематизација радних места у 

Служби месних заједица   
 
• Глава V 
Унутрашње уређење и систематизација радних 

места у Служби буџетске  инспекције 
 
• Глава VI  
Унутрашње уређење и систематизација радних 

места у Служби интерне ревизије.  
 
• Глава VII  
 Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 4. 
 
Укупан број систематизованих радних места у 

Градској управи је 213 и то: 
- 2 радна места службеника на положају, 
- 195 радних места службеника, 
- 16 радних места намештеника. 
 
Број приправника: 5 
 
Укупан број систематизованих радних места у 

Градском правобранилаштву је 3 и то: 
 

- 2 радна места функционера 
- 1 радно место службеника 
 
Број приправника: 1 
 
Укупан број систематизованих радних места у 

Служби месних заједница је 13 и то: 
- 1 радно место функционера 
- 10 радних места службеника и 
- 2 радна места намештеника 
 
Број приправника: 1 
 
Укупан број систематизованих радних места у 

Служби буџетске инспекције је 3 и то: 
- 1 радно место функционера 
- 2 радна места службеника  
 
Број приправника: 0 
 
Укупан број систематизованих радних места у 

Служби интерне ревизије је 3 и то: 
- 1 радно место функционера 
- 2 радна места службеника  
 
Број приправника: 0 
 
 

ГЛАВА II 
 

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ 
 

Члан 5. 
 
У Градској управи  као јединственом органу обра-

зоване су унутрашње организационе јединице и дело-
ви организационих јединица. 

Унутрашње организационе јединице су одељења 
и Кабинет Градоначелника као посебна организа-
циона јединица.  

Унутрашње организационе јединице су: 
- Одељење за општу управу и заједничке послове; 
- Одељење за послове органа Града; 
- Одељење за утврђивање, наплату и контролу 

јавних прихода; 
- Одељење за инвестиције, привреду и заштиту 

животне средине; 
- Одељење за јавне набавке; 
- Одељење за урбанизам и грађевинарство; 
- Одељење за финансије; 
- Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-          

-правне послове; 
- Одељење за друштвене делатности; 
- Одељење за инспекцијске послове; 
- Одељење за послове одбране и ванредне ситуа-

ције; 
- Одељење за управљање људским ресурсима; 
- Одељење Комуналне милиције; 
 
Делови организационих јединица су службе. 
Изузетно, поједине послове могу обављати са-

мостални извршиоци ако природа послова захтева 
њихову непосредну повезаност са начелником Град-
ске управе. 
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Члан 6. 
 
Одељења су образована према врсти, међусобној 

повезаности и обиму послова чијим се вршењем  
обезбеђује несметан, ефикасан и усклађен рад у 
областима за које су образовани.  

Службе се образују према пословима који захте-
вају непосредну повезаност и организациону по-
себност.  

 
1. РУКОВОЂЕЊЕ ГРАДСКОМ УПРАВОМ И 

ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА 
 

Руковођење Градском управом 
 

Члан 7. 
 
Градском управом као јединственим органом  

руководи начелник Градске управе, као службеник на 
положају.  

 
Члан 8. 

 
Начелник Градске управе, а у случају његове 

одсутности или спречености заменик начелника, 
распоређује запослене у Градској управи  на радна 
места која одговарају  њиховој стручној спреми, рад-
ним способностима и стеченом звању за обављање 
одређене врсте послова из области за коју је органи-
зациона јединица или део организационе јединице 
образован.  

Изузетно по налогу начелника Градске управе 
односно заменика начелника, запослени у Градској  
управи су  дужни да обављају послове исте врсте из 
делокруга рада друге организационе јединице или 
дела организационе јединице, односно из друге 
области, под условом да ови послови одговарају 
стручној спреми, радним способностима и стеченом 
звању запосленог, што се не сматра распоређивањем 
на друго радно место у смислу Закона.  

 
Члан 9. 

 
Радом одељења, односно унутрашњом орга-

низационом јединицом, руководи начелник одељења.  
Радом Кабинета Градоначелника, као посебном  

организационом јединицом,  руководи шеф Кабинета.   
Радом службе као делу организационе јединице,  

руководи шеф службе. 
Начелник одељења, непосредно руководи оде-

љењем и када у оквиру одељења постоје образоване 
службе,  уколико ови делови по посебним прописима 
не морају имати непосредног руководиоца.  

 
Члан 10. 

 
Руководилац унутрашње организационе једи-

нице, односно начелник одељења, обједињава и усме-
рава рад организационе јединице, одговара за 
благовремено, законито и правилно обављање 
послова из делокруга организационе јединице којом 
руководи, распоређује послове на делове органи-
зационе јединице односно непосредне извршиоце, 

пружа потребну стручну помоћ и обавља најсло-
женије послове  из делокруга организационе јединице 
којом руководи и за свој рад и рад организационе 
јединице одговара начелнику Градске управе. Руко-
водиоце организационих јединица распоређује на-
челник Градске управе из реда запослених. 

Шеф Кабинета Градоначелника обједињава и 
усмерава рад Кабинета, одговара за благовремено и 
правилно обављање послова, распоређује послове на 
непосредне извршиоце, пружа потребну стручну 
помоћ и обавља друге послове из делокруга Кабинета 
и за свој рад и рад Кабинета одговара Градоначел-
нику. Шеф Кабинета и запослени на радним местима 
у Кабинету Градоначелника заснивају радни однос на 
одређено време - док траје дужност Градоначелника. 

Руководилац дела организационе јединице, одно-
сно шеф службе, распоређује послове на непосредне 
извршиоце, пружа потребну  стручну помоћ и обавља 
најсложеније послове у делу организационе јединице 
и за свој рад и рад организационог дела којим 
руководи одговара начелнику одељења у чијем је 
саставу део организационе јединице и начелнику 
Градске управе. 

Самостални извршилац ради по упутствима начел-
ника Градске управе и њему одговара за свој  рад. 

Запослени у Градској управи за свој рад одгово-
рни су шефу службе, начелнику одељења и начелнику 
Градске управе 

 
Колегијум Градске управе 

 
Члан 11. 

 
Ради праћења рада одељења и служби и коорди-

нације у њиховом раду, начелник Градске управе 
сазива Колегијум у чијем раду учествују начелници 
одељења. 

У раду Колегијума могу учествовати Градона-
челник, заменик Градоначелника, секретар Скуп-
штине Града, као и помоћници Градоначелника. 

 
Потписивање аката 

 
Члан 12. 

 
Потписивање аката Градске управе врши наче-

лник Градске управе. 
Начелник Градске управе може, у складу са законом, 

да пренесе овлашћења на начелнике одељења да 
одлучују, доносе и потписују поједина акта у оквиру 
пренетих овлашћења и да лично одговарају начелнику 
Градске управе за законитост тих аката. 

 
Руковање печатом и штамбиљем 

 
Члан 13. 

 
Печатима и штамбиљима Градске управе рукују 

запослени које за то овласти начелник Градске управе. 
Печати и штамбиљи чувају се под кључем. 
Начелник Одељења за општу управу и заједничке 

послове води евиденцију о печатима и штамбиљима 
који се употребљавају у оквиру Градске управе. 
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Одговорност за закониту и правилну употребу 
печата и штамбиља 

 
Члан 14. 

 
Запослени којима су поверени печати и штам-

биљи на чување и употребу лично су одговорни за 
закониту и правилну употребу као и чување истих и 
дужни су да лично рукују повереним печатима и 
штамбиљима.  

 
 

2. ВРСТЕ ПОСЛОВА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 
ПРЕМА СТЕПЕНУ СЛОЖЕНОСТИ 

 
Члан 15. 

 
У оквиру радних места у Градској управи обавља-

ју се следеће врсте послова: нормативни, студијско-           
-аналитички; управно-надзорни; управни, информати-
чки; документациони; статистичко-евиденциони; 
стручно-оперативни; финансијско-материјални; канце- 
ларијски; занатски и манипулативни.  

 
Члан 16. 

 
Нормативни послови су: 
1) Израда предлога одлука и других аката које до-

носи Скупштина града, Градско веће и Градоначелник.  
2) Израда општих и појединачних аката које 

доноси Градска  управа у извршењу закона када је за 
то овлашћена.  

3) Давање стручних мишљења о предлозима за- 
кона, других прописа и општих аката.  

4) Рад на питањима у вези са обавезним тума-
чењем и давањем објашњења и мишљења о примени 
закона и других прописа.  

5) Израда општих аката и појединачних колекти-
вних уговора.  

Послови из тачке 1-3  овог члана су најсложенији, 
а послови из тачке 4 и 5 овог члана су сложени. 

 
Члан 17. 

 
Студијско-аналитички послови су: 
1) Израда елабората, анализа, студија и програма 

који служе као стручна основа за утврђивање и 
спровођење политике у одговарајућој области. 

2) Израда предлога Програма развоја и буџета 
града, завршног рачуна буџета града и општег би-
ланса средстава.  

3) Праћење и проучавање стања у одређеној 
области из надлежности града и давање предлога  за 
предузимање мера.  

Послови из тачке 1 и 2 су најсложенији, а из тачке 
3 су сложени.  

 
Члан 18. 

 
Управно-надзорни послови су: 
 
1) Надзор над законитошћу аката којима се 

решава о правима и обавезама грађана и предузећа и 
других организација.  

2) Надзор над законитошћу рада јавних преду-
зећа и служби и праћење законитости општих аката и 
вршења јавних овлашћења јавних предузећа и служби 
које оснива Град.  

3) Вршење инспекцијског надзора остваривањем 
непосредног увида у пословање и поступање преду-
зећа и других организација, грађана и правних лица у 
погледу поштовања закона и других прописа и 
општих аката. 

4) Предузимање управних мера за које је Град-
ска управа по закону овлашћена.  

5) Давање мишљења и објашњења у погледу 
примењивања закона и других прописа у области у 
којој се врши инспекцијски надзор.  

Послови из тачке 1-3 су најсложенији, из тачке 4 
су сложени, а из тачке 5 су мање сложени.  

 
Члан 19. 

 
Управни послови су: 
1) Решавање у управним стварима у првом степену.  
2) Решавање у управним стварима у другом 

степену.  
3) Самостално вођење управног поступка и 

решавање најсложенијих управних ствари у оквиру 
посебног испитног поступка.  

4) Поступање по представкама, предлозима и 
притужбама на рад и поступање органа Града и 
организација које врше јавна овлашћења.  

5) Припремање решења и закључака и других 
појединачних аката за Скупштину града, Градско веће 
и Градоначелника, када решавају о појединачним 
стварима.  

6) Решавање једноставних управних ствари у 
скраћеном поступку.  

7) Вршење појединачних радњи у управном 
поступку.  

8) Вођење поступка ради утврђивања чињеница 
о којима се не води службена евиденција и издавање 
уверења о тим чињеницама.  

9) Вођење прописаних евиденција и издавање 
уверења из тих евиденција.  

10) Спровођење принудног извршења.  
Послови из тачке 1 и 2 су најсложенији, из тачке 

3 и 4 су сложени, из тачке 5-7 су мање сложени и из 
тачке 8-10 су једноставни.  

 
Члан 20. 

 
Информатички послови су: 
1) Израда пројеката информационих система и 

аутоматске обраде података.  
2) Разрада пројеката информационих система и 

аутоматске обраде података.  
3) Организовање и вршење аутоматске обраде 

података.  
4) Прикупљање и сређивање обрађених података 

за вршење појединих информационо-документацио-
них послова, као и обављање техничких операција у 
вези са тим. 

Послови из тачке 1 и 2 су мање сложени, а из 
тачке 3 и 4 су једноставни.  
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Члан 21. 
 
Документациони послови су: 
1) Прикупљање и селекција документационог 

материјала.  
2) Обрада документационог материјала по утвр-

ђеној методологији.  
3) Обезбеђивање документационе основе за 

изра-ду анализа, елабората, извештаја и слично.  
4) Чување документационог материјала.  
5) Информисање и услуживање корисника.  
Послови из тачке 1-3 су мање сложени, а из тачке 

4 и 5 су једноставни.  
 

Члан 22. 
 
Статистичко-евиденциони послови су: 
1) Контрола извештаја у току спровођења стати-

стичких истраживања. 
2) Прикупљање, контрола и сређивање података 

за вршење појединих информационо-документацио-
них послова.  

3) Вођење евиденције о одређеним подацима по 
утврђеној  методологији. 

4) Учествовање у статистичким истраживањима 
и обезбеђивање квалитета статистичких података.  

Послови из тачке 1 су сложени, из тачке 2 су мање 
сложени, а из тачке 3 и 4 су једноставни.  

 
Члан 23. 

 
Стручно-оперативни послови су: 
1) Послови у вези са изградњом, инвестиционим 

и техничким одржавањем објеката, инсталација, 
уређаја и техничких средстава рада.  

2) Уређивање публикација и писање новинарских 
текстова за потребе информисања о раду органа града.  

3) Послови протокола.  
Послови из тачке 1 и 2 су најсложенији, а из тачке 

3 су сложени.  
 

Члан 24. 
 
Финансијско-материјални послови су: 
1) Састављање предрачуна прихода и расхода 

Градске управе и финансијског плана.  
2) Састављање завршних рачуна и периодичних 

обрачуна.  
3) Састављање књиговодствених исправа и кон-

троле њихове исправности, тачности и законитости.  
4) Извршење буџета града.  
5) Контирање.  
6) Израда извештаја и информација за органе  града.  
7) Послови финансијског књиговође, руковаоца 

имовине, благајника, књиговође, аналитичара и еко-
нома.  

8) Обрачун плата.  
 
Послови из тачке 1 - 4 су мање сложени, а из тачке 

5-8 су једноставни.  
 
 

Члан 25. 
 
Канцеларијски послови су:  
1) Послови  техничког секретара.  
2) Примање, прегледање, распоређивање, еви-

дентирање и достављање у рад аката и предмета.  
3) Отпремање поште, развођење предмета и 

аката и архивирање предмета. 
4) Чување архивираних предмета.  
5) Излучивање безвредног регистраторског ма-

теријала и предаја архивске грађе надлежној установи.  
 
Послови из тачке 1-5 су једноставни. 
 

Члан 26. 
 
Прaтећи-помоћно технички послови су радна 

места намештеника која су разврстана у пет врста и 
обухватају паковање и експедицију поште и доста-
вљање поште, одржавање чистоће службених просто-
рија, послови чувара објеката, послови управљања 
моторним возилом, угоститељски послови, послови 
куцања, преписивања и умножавања материјала, рад 
на унутрашњим и спољашним телефонским и теле-
факс везама, послови одржавања уређаја и инстала-
ција, послови портира.  

 
Члан 27. 

 
Послове Градске управе који се односе на оства-

ривање права, обавеза и интереса грађана и правних лица 
могу обављати лица која имају прописану школску 
спрему, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе и одговарајуће радно искуство, у складу 
са законом и другим прописима.  

 
3. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 

ЈЕДИНИЦА 
 

Члан 28. 
 
Унутрашње организационе јединице су дужне да 

међусобно сарађују и да размењују потребне податке 
и обавештења неопходна за рад.  

 
4. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ 
 

Члан 29. 
 
Правилник садржи радна места на положајима, 

извршилачка радна места и радна места на којима 
раде намештеници, као и радна места у Кабинету 
Градоначелника. 

 
Члан 30. 

 
У овом Правилнику су наведени: Називи органи-

зационих јединица, називи радних места, звања у 
којима су радна места разврстана, описи радних 
места, потребан број запослених за свако радно место, 
врста и степен школске спреме, радно искуство и 
други услови за рад на сваком радном месту. 
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1. Систематизована радна места у унутрашњим организационим јединицама 

Градске управе: 

 

 

Звање 

 

 

Број радних места 

 

 

Број службеника 

 

Службеник на положају - I 

група 

1 1 

Службеник на положају - II 

група 

1 1 

 

 

Службеници-извршиоци 

 

 

Број радних места 

 

Број службеника 

Самостални саветник 35 35 

Саветник 59 87 

Млађи саветник 24 26 

Сарадник 13 15 

Млађи сарадник 1 1 

Виши референт 62 88 

Референт 0 0 

Млађи референт 1 1 

Укупно службеници: 195 радних места 253 службеника 

 

Намештеници 

 

Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места 0 0 

Друга врста радних места 0 0 

Трећа врста радних места 0 0 

Четврта врста радних места 7 7 

Пета врста радних места 9 16 

Укупно намештеници: 16 радних места 23 намештеника 

Укупно: 213 радних места 278 

 

2. Систематизована радна места у Кабинету Градоначелника. 

 

  
Број радних места 

 

 
Број извршилаца 

Помоћници градоначелника 5 5 

Службеници - извршиоци Број радних места Број извршилаца 

Самостални саветник 1 1 

Млађи саветник 1 1 

Намештеник   

четврта врста радних места 1 1 

Укупно: 8 радних места 8 извршилаца 
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5. НАЗИВ, ОПИС РАДНИХ МЕСТА, ЗВАЊА У 
КОЈИМА СУ РАДНА МЕСТА РАЗВРСТАНА, 
ПОТРЕБАН БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ЗА СВАКО 

РАДНО МЕСТО, ВРСТА И СТЕПЕН 
ОБРАЗОВАЊА, РАДНО ИСКУСТВО И ДРУГИ 

УСЛОВИ ЗА РАД НА СВАКОМ РАДНОМ 
МЕСТУ 

 
Члан 31. 

 
ВРСТЕ РАДНИХ МЕСТА: 

 
1. Начелник Градске управе  
 
 - звање: положај у I групи 
 - број службеника на положају: 1   
 
Опис послова: Руководи и координира радом 

Градске управе; 
- планира, усмерава и надзире рад Градске управе;  
- усклађује рад организационих јединица и 

обезбеђује функционисање Градске управе као једин-
ственог органа; 

- решава сукоб надлежности између органи-
зационих јединица; 

- предлаже Правилник о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места; 

- обавља и друге послове у складу са законом, 
Статутом града, Одлуком о организацији Градске 
управе и другим актима Скупштине и Градског већа.   

 
Услови: 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, 
специјали-стичким 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. Заменик начелника Градске управе 
 
 - звање: положај у II групи 
 - број службеника на положају: 1 
 
Опис послова:  
- Замењује начелника Градске управе у случају 

његове одсутности или спречености да обавља своју 
дужност, у складу са законом, Одлуком о органи-
зацији Градске управе, одлукама Скупштине града и 
Градског већа;  

- обавља и друге послове из  надлежности Град-
ске управе  по овлашћењу начелника управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специ-
јалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање пет 
година радног искуства у струци. 

 
Самостална извршилачка радна места: 
 
1. Послови безбедности и здравља на раду 

запослених 
 
- звање: саветник 
- број службеника: 1 
 
Опис посла: 
- Сложени послови који се односе на припрему 

аката о процени ризика за сва радна места у радној 
околини за Градску управу; 

- врши контролу и даје савете послодавцу у 
планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава 
за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду; 

- учествује у опремању и уређивању радног 
места; 

- организује превентивна и периодична испи-
тивања услова радне околине и опреме за рад; 

- предлаже мере за побољшање услова рада, 
свакодневно прати и контролише примену мера за 
безбедност и здравље запослених на раду; 

- прати стање у вези са повредама на раду и 
професионалним обољењима као и болестима у вези 
са радом и припрема извештаје са предлозима мера за 
њихово отклањање; 

- припрема и спроводи оспособљавање запо-
слених за безбедан и здрав рад, припрема упутства за 
безбедан рад и контролише њихову примену; 

- забрањује рад на радном месту или употребу 
средстава за рад када утврди опасност по живот и 
здравље запосленог; 

- сарађује и координира рад са Службом меди-
цине рада по свим питањима у области безбедности и 
здравља на раду; 

- води евиденције у области безбедности и 
здравља на раду; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање  из научне 

области заштите на раду 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, положен 
стручни испит о практичној оспособљености за 
обављање послова безбедности и здравља на раду, 
најмање три године радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 



12                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 5                                 26.04.2021.  

 

1. УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ  
     ЈЕДИНИЦЕ: 
 
1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И  
       ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 
1. Радно место: Начелник Одељења 
 
 - звање: самостални саветник 
 - број службеника: 1 
 
Опис посла: 
- Руководи, организује и планира рад Одељења, 

обавља најсложеније нормативно-правне послове 
везане за припрему општих и појединачних норма-
тивних аката из надлежности Одељења; 

- пружа стручна упутства, координира и надзи-
ре рад запослених у Одељењу;  

- стара се о законитом, правилном и благовре-
меном обављању послова у Одељењу;  

- стара се о унапређењу рада, побољшању ефи-
касности  и односа према грађанима и организа-цијама; 

- припрема анализе,  одговоре, информације и 
извештаје о раду Одељења; организује и координира 
израду аката из делокруга Одељења;  

- присуствује седницама Градског већа  у свој-
ству овлашћеног известиоца, по позиву;   

- сарађује са другим одељењима у Градској 
управи;  

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Градске управе.  

 
Услови: 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет).  

 
2. Радно место: заменик начелника Одељења 
 
 - звање: самостални саветник 
 - број службеника: 1 
 
Опис посла: 
- обавља најсложеније нормативно - правне 

послове везане за припрему општих и појединачних 
нормативних аката из надлежности Одељења; 

- пружа стручна упутства за рад запослених у 
Одељењу;  

- стара се о унапређењу рада, побољшању ефикас-
ности и односа према грађанима и органи-зацијама;  

- припрема анализе, одговоре, информације и 
извештаје о раду Одељења;  

- замењује начелника Одељења у случају од-
сутности;  

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе.  

Услови: 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
 
1.1.1. СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАТИКУ 
 
 
3. Радно место: шеф Службе и администратор 

система 
 
- звање: саветник 
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- руководи, организује и планира рад Службе; 
- пружа стручна упутства; 
- стара се о законитом, правилном и благовре-

меном обављању послова у Служби;  
- стара се о унапређењу рада и побољшању 

ефикасности;  
- прати и организује послове у вези са базом 

података, мрежом и комуникацијом и другим ин-
форматичким пословима; 

- сагледава потребе за унапређивање постоје-
ћих и увођење и коришћење нових информационих 
система у Градској управи и сарађује у припреми 
пројектних задатака за те намене;  

- учествује у избору и имплементира хардвер-
ска и софтверска решења;  

- предлаже набавку новог хардвера и софтвера; 
- обавља и друге послове по налогу  начелника 

Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: стечено високо образовање из стручне 

области електротехничко и рачунарско инжењерство, 
научне области рачунарске науке, организационе 
науке или економске 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 специјалнистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање три  
године  радног искуства у струци. 

 
4. Радно место: администратор база 

података 
 
- звање: сарадник 
- број службеника: 1 
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Опис послова: 
- предлаже, конфигурише, администрира и ра-

ди на развоју софтвера за рад на базама података; 
- одговоран је за заштиту, стварање обновљиве 

базе података, као и анализе рада базе података;  
- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-

бе,  начелника Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: стечено високо образовање из области 

примењене информатике 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, најмање три  године  радног искуства у струци, 
рад на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
5. Радно место: администратор за одржа-

вање интернет сајта 
 
- звање: сарадник 
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- врши имплементацију и техничко одржавање 

интернет странице Градске управе и других припа-
дајућих страница и администрира исте;  

- конфигурише и администрира сервер за 
електронску пошту, као и друге електронске сервисе;  

- учествује у припреми материјала у електрон-
ском облику за седнице Скупштине и Градског већа и 
врши техничку припрему Информатора о раду органа 
града;  

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе,  
начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

примењене информатике 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, најмање три  године  радног искуства у струци, 
рад на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
6. Радно место: оператер система и мреже 
 
- звање: виши референт 
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- обавља административне и техничке послове  

одржавања рачунарске опреме - рачунара, штампача 
и осталих рачунарских уређаја; 

- контактира са сервисима за поправљање рачу-
нарских уређаја и опреме за потребе органа града; 

- води потребне евиденције; 
- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-

бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: Стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена техничка школа - 
електротехничар рачунара или економско-трговинска 
школа - пословни администратор,  положен државни 
стручни испит, најмање пет година радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет). 

1.1.2. СЛУЖБА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА  

          И МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 
 
7. Радно место: шеф Службе 
 
- звање: самостални саветник 
- број службеника: 1 
 
 
Опис посла:  
- руководи радом Службе и обавља најсло-

женије  послове из делокруга рада Службе; 
- води првостепени управни поступак и доноси 

решења везана за лични статус грађана; 
- поступа по захтевима за остваривање права 

заштите података о личности и обавља друге послове 
у складу са Законом о заштити података о личности и 
подзаконским актима из наведене области; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
8. Радно место за нормативне и управне  

послове 
 
- звање: саветник 
- број службеника: 1 
 
Опис посла: 
- обавља сложене  нормативно-правне послове 

везане за прирему општих и појединачних норма-
тивних аката из надлежности Одељења; 

- обавља сложене управне  послове из  области 
грађанских стања;  

- решава у првостепеном управном поступку у 
области матичних књига за подручје АП Косово и 
Метохија за општине Призрен, Ораховац, Сува Река и 
Гора;  

- обавља и друге послове по налогу, шефа Службе,  
начелника Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 
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9. Радно место за послове ажурирања 
бирачког списка   

 
- звање: сарадник 
- број службеника: 1 
 
Опис посла: 
- Обавља  послове припреме, обраде и уноса 

података у систем за АОП ради ажурирања Јединстве-
ног бирачког списка;  

- обавља послове који се односе на ажурирање 
дела бирачког списка као и промене у бирачком 
списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) 
по службеној дужности или на захтев грађана; 

- издаје извод из бирачког списка и обавештења 
за потребе личног изјашњавања грађана; 

- издаје уверења о изборном и бирачком праву;  
- сачињава одговарајуће информације и изве-

штаје; 
- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-

бе, начелника Одељења и начелника Градске управе.  
  
Услови: стечено високо образовање из области 

друштвених наука на основним академским студи-
јама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године, положен државни стручни 
испит, најмање три године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
10. Радно место за оперативне послове   
 
- звање: виши референт 
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- послови вођења прописаних евиденција за 

бирачки  списак; 
- оперативни информатички послови, при-

купљање, сређивање и уношење података из области 
грађанских стања; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена гимназија или економ-
ско трговинска школа или хемијско-технолошка или 
техничка школа, положен државни стручни испит, 
најмање пет година радног искуства у струци, позна-
вање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
11. Радно место: канцеларијски послови 
 
- звање: виши референт 
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- канцеларијски послови Одељења, пријем и 

разврставање предмета, поднесака и захтева за 
матичну службу КиМ; 

- припремне радње за вођење управног посту-
пка који се односе на прибављање уверења, израда 
записника комисије; 

- комуникација са другим установама - слање 
захтева и дописа полицијској управи као и преузи-
мање обрађених уверења од исте, њихово даље 
разврставање и упућивање; 

- обављање комуникације са другим повезаним 
матичним службама са територије КиМ-а; 

- пријем и помоћ странкама; 
- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-

бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: стечено средње образовање у четворого-

дишњем трајању, завршена гимназија или економско 
трговинска школа,  положен државни стручни испит, 
најмање пет година радног искуства у струци, позна-
вање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
12. Радно место: матичар за матично подручје 

Крушевац 
 
- звање: виши референт 
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- води матичне књиге за матично подручје Кру-

шевац и општине Призрен, Ораховац, Сува Река и 
Гора, води одговарајуће регистре за матичне књиге; 

- врши основни упис у матичне књиге рођених, 
венчаних и умрлих са свим прибелешкама и 
променама, води евиденцију о држављанству, уноси 
податке из матичних књига у Централни систем за 
електронску обраду и складиштење података и 
чување другог примерка матичних књига; 

- чува изворник матичне књиге;  
- издаје изводе из матичних књига и уверења о 

чињеницама уписаним у матичне књиге;  
- саставља записник о венчању, одређивању име-

на детета, о признавању очинства, о промени 
презимена, о пријави смрти;  

- врши послове електронске обраде података у 
матичним књигама, уноси и обрађује податке из свог 
делокруга за потребе ГИС-а; 

- води посебан архивски део за матичне књиге и 
књигу држављана; 

- води евиденцију, обрађује, доставља извештаје 
надлежном министарству о раду матичара и заменика 
матичара за сва матична подручја града Крушевца, 
стара се о формирању и чувању документације и 
матичне архиве; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

друштвених  или природно-математичких наука на 
основним академским студијама у обиму од 180 
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године, по-
ложен државни стручни испит, положен посебан 
стручни испит за матичара, овлашћење за обављање 
послова матичара, најмање пет година радног 
искуства у струци,  познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 
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13. Радно место: заменик матичара за матично 
подручје Крушевац 

 
- звање: млађи саветник 
- број службеника: 2 
 
Опис послова: 
- води матичне књиге за матично подручје 

Крушевац и општине Призрен, Ораховац, Сува Река и 
Гора, води одговарајуће регистре за матичне књиге;  

- уноси податке из матичних књига у Централ-
ни систем за електронску обраду и складиштење 
података и чување другог примерка матичних књига; 

- чува изворник матичне књиге; 
- издаје изводе из матичних књига и уверења о 

чињеницама уписаним у матичне књиге; 
- стара се о формирању и чувању документа-

ције и матичне архиве; 
- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-

бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: стечено високо образовање из  области 

друштвених или природно-математичких наука или  
менаџмента на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит,  положен 
посебан испит за матичара, овлашћење за обављање 
послова матичара, најмање једна година радног 
искуства у струци или најмање пет година проведених 
у радном односу код послодавца из члана 1 став 1 и 2 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе,  познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
14. Радно место: заменик матичара за матич-

но подручје Крушевац 
 
- звање: сарадник 
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Води матичне књиге за матично подручје 

Крушевац и општине Призрен, Ораховац, Сува Река и 
Гора, води одговарајуће регистре за матичне књиге; 

- уноси податке из матичних књига у Централ-
ни систем за електронску обраду и складиштење 
података и чување другог примерка матичних књига;  

- чува изворник матичне књиге;  
- издаје изводе из матичних књига и уверења о 

чињеницама уписаним у матичне књиге; 
- стара се о формирању и чувању документа-

ције и матичне архиве;  
- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-

бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: стечено високо образовање из области 

друштвених или природно-математичких наука или 
менаџмента на основним академским студијама у 

обиму од 180 ЕСПБ бодова,  основним струковним 
студијама, односно студијама у трајању до три 
године, положен државни стручни испит, положен 
посебан испит за матичара, овлашћење за обављање 
послова матичара, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачу-нару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
15. Радно место: заменик матичара за матично 

подручје Крушевац 
 
- звање: виши референт 
- број службеника: 5 
 
Опис послова: 
- Води матичне књиге за матично подручје 

Крушевац и општине Призрен, Ораховац, Сува Река и 
Гора; 

- води одговарајуће регистре за матичне књиге; 
- уноси податке из матичних књига у Централ-

ни систем за електронску обраду и складиштење 
података и чување другог примерка матичних књига; 

- чува изворник матичне књиге;  
- издаје изводе из матичних књига и уверења о 

чињеницама уписаним у матичне књиге; 
- стара се о формирању и чувању документа-

ције и матичне архиве; 
- обавља и друге послове по налогу шефа 

Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

друштвених  или природно-математичких наука на 
основним академским студијама у обиму од 180 
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године, по-
ложен државни стручни испит, положен посебан 
стручни испит за матичара, овлашћење за обављање 
послова матичара, најмање пет година радног 
искуства у струци,  познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
16. Радно место: матичар за матично подручје 

Коњух 
 
- звање: виши референт 
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Води матичне књиге за матично подручје 

Коњух,  води одговарајуће регистре за матичне књиге; 
- уноси податке из матичних књига у Цен-

трални систем за електронску обраду и складиштење 
података и чување другог примерка матичних књига;  

- чува изворник матичне књиге;  
- издаје изводе из матичних књига и уверења о 

чињеницама уписаним у матичне књиге;  
- стара се о формирању и чувању документа-

ције и матичне архиве;  
- пријем поднесака за Градску управу, изда-

вање уверења о чињеницама о којима се у месним 
канцеларијама води службена евиденција;  
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- завођење и експедиција поште и вођење про-
писаних евиденција и издавање уверења на основу 
службене евиденције за матично подручје Коњух; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

друштвених  или природно-математичких наука 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, положен посебан 
стручни испит за матичара, овлашћење за обављање 
послова матичара, најмање пет година радног 
искуства у струци,  познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
17. Радно место: заменик матичара за 

матично подручје Коњух 
 
- звање: сарадник 
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- води матичне књиге за матично подручје 

Коњух,  води одговарајуће регистре за матичне књиге; 
- уноси податке из матичних књига у Централ-

ни систем за електронску обраду и складиштење 
података и чување другог примерка матичних књига;  

- чува изворник матичне књиге;  
- издаје изводе из матичних књига и уверења о 

чињеницама уписаним у матичне књиге;  
- стара се о формирању и чувању документа-

ције и матичне архиве;  
- пријем поднесака за Градску управу, издава-

ње уверења о чињеницама о којима се у месним 
канцеларијама води службена евиденција; 

- завођење и експедиција поште и вођење 
прописаних евиденција и издавање уверења на основу 
службене евиденције за матично подручје Коњух;  

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

друштвених  или природно-математичких наука 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, положен посебан 
стручни испит за матичара, овлашћење за обављање 
послова матичара, најмање три године радног 
искуства у струци,  познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
18. Радно место: матичар за матично подручје  

Јасика 
 
- звање: млађи саветник 
- број службеника: 1 
 
 
 

Опис послова: 
- Води матичне књиге за матично подручје 

Јасика,  води одговарајуће регистре за матичне књиге; 
- уноси податке из матичних књига у Центра-

лни систем за електронску обраду и складиштење 
података и чување другог примерка матичних књига;  

- чува изворник матичне књиге;  
- издаје изводе из матичних књига и уверења о 

чињеницама уписаним у матичне књиге;  
- стара се о формирању и чувању документа-

ције и матичне архиве; 
- пријем поднесака за Градску управу, изда-

вање уверења о чињеницама о којима се у месним 
канцеларијама води службена евиденција; 

- завођење и експедиција поште и вођење 
прописаних евиденција и издавање уверења на основу 
службене евиденције за матично подручје Јасика; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из  области 

друштвених или природно-математичких наука или  
менаџмента на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјали-
стичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специ-
јалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, положен посебан стручни испит за 
матичара, овлашћење за обављање послова матичара, 
најмање једна година радног искуства у струци или 
најмање пет година проведених у радном односу код 
послодавца  из  члана 1 став 1 и 2 Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет). 

 
19. Радно место: заменик матичара за 

матично подручје  Јасика 
 
- звање: млађи саветник 
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Води матичне књиге за матично подручје 

Јасика,  води одговарајуће регистре за матичне књиге; 
- уноси податке из матичних књига у Централ-

ни систем за електронску обраду и складиштење 
података и чување другог примерка матичних књига; 

- чува изворник матичне књиге; издаје изводе из 
матичних књига и уверења о чињеницама уписаним у 
матичне књиге; стара се о формирању и чувању 
документације и матичне архиве; пријем поднесака за 
Градску управу, издавање уверења о чињеницама о 
којима се у месним канцеларијама води службена 
евиденција; завођење и експедиција поште и вођење 
прописаних евиденција и издавање уверења на основу 
службене евиденције за матично подручје Јасика; 
обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе. 
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Услови: стечено високо образовање из  области 
друштвених или природно-математичких наука или  
менаџмента на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, положен посебан стручни 
испит за матичара, овлашћење за обављање послова 
матичара, најмање једна година радног искуства у 
струци или најмање пет година проведених у радном 
односу код послодавца из члана 1 став 1 и 2 Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
20. Радно место:  матичар за матична 

подручјa Читлук и Пепељевац 
 
- звање: виши референт 
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Води матичне књиге за матична подручја 

Читлук и Пепељевац,  води одговарајуће регистре за 
матичне књиге; 

- уноси податке из матичних књига у Цен-
трални систем за електронску обраду и складиштење 
података и чување другог примерка матичних књига;  

- чува изворник матичне књиге; 
- издаје изводе из матичних књига и уверења о 

чињеницама уписаним у матичне књиге;  
- стара се о формирању и чувању документа-

ције и матичне архиве;  
- пријем поднесака за Градску управу, издава-

ње уверења о чињеницама о којима се у месним 
канцеларијама води службена евиденција; 

- завођење и експедиција поште и вођење про-
писаних евиденција и издавање уверења на основу 
службене евиденције за матична подручје Читлук и 
Пепељевац; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 

  
Услови: стечено високо образовање из области 

друштвених или природних наука на основним ака-
демским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бо-дова, 
основним струковним студијама, односно на студијама 
у трајању до три године, положен државни стручни 
испит, положен посебан стручни испит за ма-тичара, 
овлашћење за обављање послова матичара, нај-мање 
пет година радног искуства у струци,  познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
21. Радно место: заменик матичара за матич-

на подручја Читлук и Пепељевац 
 
- звање: виши референт 
- број службеника: 1 
 
 

Опис послова: 
- Води матичне књиге за матична подручја 

Читлук и Пепељевац,  води одговарајуће регистре за 
матичне књиге; 

- уноси податке из матичних књига у Централ-
ни систем за електронску обраду и складиштење 
података и чување другог примерка матичних књига; 

- чува изворник матичне књиге; 
- издаје изводе из матичних књига и уверења о 

чињеницама уписаним у матичне књиге; 
- стара се о формирању и чувању документа-

ције и матичне архиве;  
- пријем поднесака за Градску управу, издава-

ње уверења о чињеницама о којима се у месним 
канцеларијама води службена евиденција; 

- завођење и експедиција поште и вођење про-
писаних евиденција и издавање уверења на основу 
службене евиденције за матична подручја Читлук и 
Пепељевац; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

друштвених или природних наука 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, положен посебан стручни испит за ма-тичара, 
овлашћење за обављање послова матичара, нај-мање 
пет година радног искуства у струци,  познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
22. Радно место:  матичар за матично 

подручје  Велики Купци 
 
- звање: сарадник 
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Води матичне књиге за матично подручје Ве-

лики Купци и општине Призрен, Ораховац, Сува Река 
и Гора,  води одговарајуће регистре за матичне књиге; 

- уноси податке из матичних књига у Централ-ни 
систем за електронску обраду и складиштење 
података и чување другог примерка матичних књига;  

- чува изворник матичне књиге; 
- издаје изводе из матичних књига и уверења о 

чињеницама уписаним у матичне књиге; 
- стара се о формирању и чувању документа-ције 

и матичне архиве; 
- пријем поднесака за Градску управу, издавање 

уверења о чињеницама о којима се у месним 
канцеларијама води службена евиденција; 

- завођење и експедиција поште и вођење про-
писаних евиденција и издавање уверења на основу 
службене евиденције за матично подручје Велики 
Купци; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

друштвених или природних наука на основним 
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 
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основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до три године, положен државни 
стручни испит, положен посебан стручни испит за 
матичара, овлашћење за обављање послова матичара, 
најмање три године радног искуства у струци,  
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
23. Радно место:  заменик матичара за 

матично подручје Велики Купци.  
 
- звање: виши референт 
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Води матичне књиге за матично подручје 

Велики Купци  и општине Призрен, Ораховац, Сува 
Река и Гора, води одговарајуће регистре за матичне 
књиге;  

- уноси податке из матичних књига у Цен-
трални систем за електронску обраду и складиштење 
података и чување другог примерка матичних књига; 

- чува изворник матичне књиге; 
- издаје изводе из матичних књига и уверења о 

чињеницама уписаним у матичне књиге; 
- стара се о формирању и чувању документа-

ције и матичне архиве;  
- пријем поднесака за Градску управу, изда-

вање уверења о чињеницама о којима се у месним 
канцеларијама води службена евиденција; 

- завођење и експедиција поште и вођење про-
писаних евиденција и издавање уверења на основу 
службене евиденције за матично подручје Велики 
Купци; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови:  стечено високо образовање из области 

друштвених или природних наука 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, положен посебан стручни испит за 
матичара, овлашћење за обављање послова матичара, 
најмање пет година радног искуства у струци,  
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
24. Радно место: матичар за матично подручје  

Дворане  
 
- звање: виши референт 
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Води матичне књиге за матично подручје 

Дворане и општине Призрен, Ораховац, Сува Река и 
Гора,  води одговарајуће регистре за матичне књиге;  

- уноси податке из матичних књига у Централ-
ни систем за електронску обраду и складиштење 
података и чување другог примерка матичних књига;  

- чува изворник матичне књиге; 

- издаје изводе из матичних књига и уверења о 
чињеницама уписаним у матичне књиге;  

- стара се о формирању и чувању документа-
ције и матичне архиве; 

- пријем поднесака за Градску управу, издава-
ње уверења о чињеницама о којима се у месним 
канцеларијама води службена евиденција;  

- завођење и експедиција поште и вођење 
прописаних евиденција и издавање уверења на основу 
службене евиденције за матично подручје Дворане;  

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

друштвених  или природних наука 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, положен посебан стручни испит за 
матичара, овлашћење за обављање послова матичара, 
најмање пет година радног искуства у струци,  
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
25. Радно место: заменик матичара за 

матично подручје Дворане  
 
- звање: виши референт 
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Води матичне књиге за матично подручје 

Дворане и општине Призрен, Ораховац, Сува Река и 
Гора,   води одговарајуће регистре за матичне књиге; 

- уноси податке из матичних књига у Централ-
ни систем за електронску обраду и складиштење 
података и чување другог примерка матичних књига; 

- чува изворник матичне књиге;  
- издаје изводе из матичних књига и уверења о 

чињеницама уписаним у матичне књиге;  
- стара се о формирању и чувању документаци-

је и матичне архиве;  
- пријем поднесака за Градску управу, изда-

вање уверења о чињеницама о којима се у месним 
канцеларијама води службена евиденција; 

- завођење и експедиција поште и вођење 
прописаних евиденција и издавање уверења на основу 
службене евиденције за матично подручје Дворане; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

друштвених или природних наука 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, положен посебан стручни испит за 
матичара, овлашћење за обављање послова матичара, 
најмање пет година радног искуства у струци,  
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 
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26. Радно место:  матичар за матично 
подручје  Велики Шиљеговац 

 
- звање: виши референт 
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Води матичне књиге за матично подручје 

Велики Шиљеговац  и општине Призрен, Ораховац, 
Сува Река и Гора, води одговарајуће регистре за 
матичне књиге;  

- уноси податке из матичних књига у Централ-
ни систем за електронску обраду и складиштење 
података и чување другог примерка матичних књига;  

- чува изворник матичне књиге; 
- издаје изводе из матичних књига и уверења о 

чињеницама уписаним у матичне књиге;  
- стара се о формирању и чувању документа-

ције и матичне архиве; 
- пријем поднесака за Градску управу, изда-

вање уверења о чињеницама о којима се у месним 
канцеларијама води службена евиденција;  

- завођење и експедиција поште и вођење 
прописаних евиденција и издавање уверења на основу 
службене евиденције за матично подручје Велики 
Шиљеговац;  

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

друштвених или природних наука 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, положен посебан стручни испит за 
матичара, овлашћење за обављање послова матичара, 
најмање пет година радног искуства у струци,  
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
27. Радно место: заменик матичара за 

матично подручје Велики Шиљеговац 
 
- звање: виши референт 
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Води матичне књиге за матично подручје 

Велики Шиљеговац и општине Призрен, Ораховац, 
Сува Река и Гора, води одговарајуће регистре за 
матичне књиге;  

- уноси податке из матичних књига у Централ-
ни систем за електронску обраду и складиштење 
података и чување другог примерка матичних књига; 

- чува изворник матичне књиге; 
- издаје изводе из матичних књига и уверења о 

чињеницама уписаним у матичне књиге; 
- стара се о формирању и чувању документа-

ције и матичне архиве; 
- пријем поднесака за Градску управу, изда-

вање уверења о чињеницама о којима се у месним 
канцеларијама води службена евиденција; 

- завођење и експедиција поште и вођење 
прописаних евиденција и издавање уверења на основу 
службене евиденције за матично подручје Велики 
Шиљеговац; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

друштвених или природних наука 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, положен посебан стручни испит за 
матичара, овлашћење за обављање послова матичара, 
најмање пет година радног искуства у струци,  позна-
вање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
28. Радно место:  дактилограф 
 
- звање: намештеник - пета врста радних места 
- број намештеника : 1 
 
Опис послова:  
- Куцање, препис, умножавање и слагање 

материјала;  
- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 

начелника Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: Стечено основно образовање, дактило-

графски курс Ia или Ib класе, познавање рада на 
рачунару. 

  
 
1.1.3. СЛУЖБА БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ  
          ПОМОЋИ 
 
 
29. Радно место: шеф Службе  
 
- звање: самостални саветник 
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Руководи радом Службе; 
- обавља послове пружања бесплатне правне 

помоћи грађанима, пружање правног савета, са-
стављање поднесака (тужбе, захтева, предлога, молбе, 
притужбе, приговора, жалбе и др.правног средства); 

- обавља и другу бесплатну правну помоћ одре-
ђену законом којим се уређује одговарајући поступак; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: 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 факул-
тету, положен правосудни испит, најмање пет година 
радног искуства у струци, познавање рада на рачу-
нару (MS Office пакет и интернет). 
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30. Радно место: послови поступања по захте-
вима за одобравање бесплатне правне помоћи  

 
- звање: саветник 
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Поступа по захтевима за одобравање бесплат-

не правне помоћи, утврђује чињенице, прибавља 
мишљење пружалаца бесплатне правне помоћи; 

- доноси решење о одобравању бесплатне прав-
не помоћи; 

- обавља друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе.   

 
Услови: стечено високо образовање  из научне 

области правне науке на основним академским сту-
дијама  у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање три године радног 
искуства у струци, потврда о завршеној обуци  за при-
мену Закона о бесплатној правној помоћи, познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
31. Радно место: канцеларијски послови  
 
- звање: виши референт 
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- пријем и експедиција поште и други канце-

ларијски послови;  
- обавља и канцеларијске послове локалног 

омбудсмана, води потребне евиденције; 
- обавља друге послове по налогу шефа Служ-

бе, начелника Одељења и  начелника Градске управе. 
 
Услови: стечено средње образовање у четворого-

дишњем трајању, завршена Гимназија или економско-     
-трговинска школа, положен државни стручни испит, 
најмање пет година радног искуства у струци, позна-
вање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
 
1.1.4. СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПИСАРНИЦЕ 
 
 
32. Радно место: шеф Службе 
 
- звање: саветник 
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Руководи радом Службе и обавља најсложе-

није послове из делокруга рада Службе; 
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Одељења и начелника Градске управе.  
 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области друштвених 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 факул-
тету, положен државни стручни испит и најмање три 
године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
33. Радно место: послови архивирања 

предмета и аката  
 
- звање: виши референт 
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Обавља канцеларијске послове пријема и 

класификације решених предмета, одлагања заврше-
них предмета у архиву писарнице и развођења аката; 

- води архивске књиге и друге евиденције о 
архивираним предметима; 

- обавља послове излучивања регистратoрског 
материјала у архивски депо; 

- обавља послове старања о правилном смешта-
ју, чувању и предаји архивске грађе, као и о по-
штовању прописаних рокова за архивирање предмета;  

- обавља послове излучивања безвредног 
регистраторског материјала и предмета из архивског 
депоа по протеку рока чувања; 

- издаје преписе решења и предмета из архиве 
на реверс; 

- врши предају архивске грађе органа града над-
лежном архиву; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе.  

 
Услови: средње образовање у четворогодишњем 

трајању,  завршена гимназија или техничка школа или 
економско-трговинска школа, положен државни 
стручни испит, најмање пет година радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет). 

 
34. Радно место: пријем и распоређивање аката  
 
- звање: виши референт 
- број службеника: 5 
 
Опис послова:  
- Обавља административне и техничке послове 

преузимања службене поште, пријема аката и под-
несака за експедовање из надлежности органа града; 

- евидентира приспелу пошту у одговарајуће 
књиге примљене поште; 

- врши распоређивање и достављање аката, 
предмета, рачуна, службених листова и публикација 
органима града; 

- води одговарајуће књиге за експедовање 
службене поште;  



   26.04.2021.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 5                                         21 
 

 

- обавља и друге послове у складу са прописима 
о канцеларијском пословању; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе.  

 
Услови: средње образовање у четворогодишњем 

трајању друштвеног или природно–математичког или 
техничко-технолошког смера, положен државни 
стручни испит, најмање пет година радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет). 

 
35. Радно место: пружање информација 

странкама   
 
- звање: виши референт 
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Даје упутства и потребна обавештења и 

обрасце странкама у вези са остваривањем њихових 
права и испуњавањем обавеза код органа града; 

- стара се о наплати прописане администра-
тивне таксе уз примљене поднеске;  

- пружа помоћ странкама при попуњавању 
одговарајућих образаца и захтева;  

- обавља и друге послове у складу са прописима 
о канцеларијском пословању; 

- обавља послове заштите од пожара;  
- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-

бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: средње образовање у четворогодишњем 

трајању, друштвеног или природно-математичког или 
техничко-технолошког смера, положен државни 
стручни испит, положен стручни испит из области 
заштите од пожара; најмање пет година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
36. Радно место: пружање информација 

странкама 
 
- звање: млађи референт 
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Обавља једноставне документационе послове 

који се односе на давање потребних информација 
грађанима како би остварили своја права и 
регулисали обавезе код органа Града; 

- пружа помоћ странкама при попуњавању 
одговарајућих образаца и захтева; 

- стара се о наплати прописане администра-
тивне таксе уз примљене поднеске; 

- обавља и друге послове у складу са прописима 
о канцеларијском пословању; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 

Услови: средње образовање у четворогодишњем 
трајању, друштвеног или природно-математичког или 
техничко-технолошког смера, положен државни 
стручни испит, најмање шест месеци  радног искуства 
у струци, познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет). 

 
37. Радно место: курир 
 
- звање: намештеник - пета врста радних места 
- број намештеника: 2 
 
Опис послова:  
- обавља техничке и најједноставније пратеће 

рутинске послове разношења и уручивања пошиљки, 
као и одношење службених пошиљки на пошту; 

- доставља позиве, решења и друга акта из 
надлежности органа града, као и материјале за седни-
це органа града. 

 
Услови: Основно образовање са стеченом или 

признатом стручном оспособљеношћу I или II степена 
стручне спреме, најмање шест месеци радног искуства. 

 
 
1.1.5. СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКО-ТЕХНИЧКЕ  
         ПОСЛОВЕ 
 
 
38. Радно место: шеф Службе  
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Руководи радом Службе, пружа стручна упут-

ства, координира и надзире рад запослених у Служби; 
- стара се о правилном и благовременом 

обављању послова у Служби; 
- стара се о унапређењу рада;  
- припрема одговоре, информације и извештаје 

из делокруга Службе; 
- обавља послове заштите од пожара; 
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Одељења и начелника Градске управе.  
 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области природно-математичких или друштвених или 
техничко-технолошких наука на основним академ-
ским 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 факул-
тету, најмање три године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, положен стручни 
испит из области заштите од пожара;  познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
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39. Радно место:  послови вођења евиденција и 
коришћења возила  

 
- звање: виши референт  
- број службеника: 2 
 
Опис послова:  
- Послови који се односе на  коришћење ауто-

мобила и техничке опреме, набавка и контрола утро-
шка горива и вођење других потребних евиденција;  

- сачињавање распореда коришћења возила у 
складу са примљеним захтевима корисника; 

- издавање путних налога за возила која 
користе запослени у одговарајућим службама; 

- прави забелешке у путном налогу уколико 
возило излази са механичким оштећењима која не 
утичу на безбедност саобраћаја; 

- одговара за  контролу техничке исправности 
возила, благовремену регистрацију и осигурање вози-
ла, води одговарајуће евиденције утрошка горива и 
мазива и пређене километраже;  

- води одговарајуће евиденције које се односе 
на рад бифеа;  

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе,  
начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: средње образовање у четворогодишњем 

трајању, друштвеног или природно-математичког или 
техничко-технолошког смера, положен државни 
стручни испит,  најмање  пет година радног искуства 
у струци, познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет). 

 
40. Радно место: послови одржавања возила и 

возач моторног возила 
 
- звање: намештеник четврта врста радних 

места 
- број намештеника: 1 
 
Опис послова:  
- Контролише возила и опрему приликом 

изласка и уласка из гараже; 
- одржава возни парк и врши ситније поправке 

и замене резервних делова на моторним возилима;  
- уговара поправке возила у изабраним сервис-

ним радионицама; 
- отклања мање кварове на возилу;  
- управља моторним возилом и превози 

функционере, запослене и друга лица по налогу; 
- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-

бе, начелника Одељења и начелника Градске управе.  
 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању,   најмање једна година возачког 
стажа, возачка дозвола ''Б'' категорије, уверење о 
здравственој способности једном годишње. 

 
41. Радно место: домар 
 
- звање: намештеник четврта врста радних места 
- број намештеника: 1 

Опис послова: 
- Стара се о одржавању и исправности уређаја 

и опреме у пословним просторијама органа града и 
предузима мере за њихову поправку; 

- одржава канцеларијски простор, сале и 
заједничке просторије (кречење, поправка санитар-
них делова и слично), као и простор око зграде органа 
града; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено средње образовање у трого-

дишњем трајању, најмање шест месеци радног 
искуства у струци. 

 
42. Радно место: телефониста  
 
- звање: намештеник пета врста радних места   
- број намештеника: 1 
 
Опис послова:  
- Успоставља телефонске везе преко централе; 
- стара се о исправности телефонских уређаја;  
- обавља и друге послове по налогу шефа 

Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: стечено основно образовање, најмање 

шест месеци радног искуства. 
 
43. Радно место: кафе кувар  
 
- звање: намештеник  четврта врста радних места 
- број намештеника: 1 
 
Опис послова: 
- Припрема и услужује топлим и хладним 

напицима; 
- стара се о уредној снабдевености и асорти-

ману робе; 
- води евиденцију о пријему робе и амбалаже; 
- стара се о примљеној роби;  
- врши обрачун утрошене робе; 
- одржава чистоћу и хигијену инвентара, бифеа 

и кафе- кухиња; 
- обавља и друге послове по налогу шефа 

Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: стечено средње образовање у трогоди-

шњем трајању, најмање шест месеци радног искуства. 
 
44. Радно место: кафе кувар  
 
- звање: намештеник пета врста радних места 
- број намештеника: 3 
 
Опис послова:  
- Припрема и услужује топлим и хладним 

напицима; 
- одржава чистоћу и хигијену инвентара, бифеа 

и кафе-кухиња; 
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- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови:  основно образовање, најмање шест ме-

сеци радног искуства. 
 
45. Радно место: портир 
 
- звање: намештеник  четврта врста радних места 
- број намештеника: 1 
 
Опис послова: 
- Контролише  уласке и изласка из зграде;  
- утврђује идентитет лица која улазе у зграду;  
- обавештавa странке о распореду службених 

просторија и радника; 
- стара се  о службеном паркинг простору;  
- oбавља послове заштите од пожара; 
- обавља и друге послове по налогу шефа 

Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: средње образовање у трогодишњем 

трајању, положен стручни испит из области заштите 
од пожара, најмање шест месеци радног искуства. 

 
46. Радно место: послови одржавања хигијене 

радних просторија  
 
- звање: намештеник пета врста радних места 
- број намештеника: 2 
 
Опис послова: 
- Обавља послове чишћења и одржавања 

хигијене у пословним просторијама органа града; 
- чишћење простора око зграде органа града, 

чишћење инвентара и опреме и одржавање зеленила у 
радним просторима и холовима; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: стечено основно образовање, са или без 

радног искуства. 
 
47. Радно место: послови умножавања 

материјала  
 
- звање: намештеник–четврта врста радних 

места 
- број намештеника: 1 
 
Опис послова: 
- Умножава и фотокопира материјал и акта; 
- обавља слагање и спајање сложеног мате-

ријала; 
- води евиденцију о количини умноженог мате-

ријала; 
- доставља обрађен материјал корисницима; 
- стара се о исправности фото-копир апарата и 

рационалном коришћењу репроматеријала; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено средње образовање у трого-

дишњем трајању, са или без радног искуства.  
 
48. Радно место: возач моторног возила  
 
- звање: намештеник, четврта врста радних 

места 
- број намештеника: 2 
 
Опис послова:  
- Управља моторним возилом и превози функци-

онере и запослене по налогу за службена путовања; 
- стара се о техничкој исправности возила којим 

управља; 
- води евиденцију о употреби моторног возила 

и пређеној километражи, евиденцију о потрошњи 
горива и мазива; 

- води евиденцију о замени делова и гума и 
предаји дотрајалих замењених делова и гума; 

- отклања мање кварове на возилу; 
- стара се о одржавању возила у исправном и 

чистом стању; 
- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-

бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: средње образовање у четворогодишњем 

трајању, најмање једна година возачког стажа, во-
зачка дозвола ''Б'' категорије, уверење о здравственој 
способности једном годишње. 

 
 

1.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА 
 
49. Радно место: начелник Одељења  
 
- звање: самостални саветник 
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Руководи радом Одељења; 
- организује и планира обављање послова из 

надлежности Одељења; 
- стара се о благовременом и законитом оба-

вљању послова у Одељењу; 
- пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Одељењу; 
- учествује у изради аката које припремају орга-

низационе јединице; 
- присуствује седницама Градског већа у свој-

ству овлашћеног известиоца по позиву;  
- сарађује са другим одељењима у Градској 

управи;  
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Градске управе.  
 
Услови: стечено високо образовање из области 

правних или политичких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
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студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
пет година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
 
1.2.1. СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ 
      ПОСЛОВЕ 
 
50. Радно место: шеф Службе и овлашћено  
лице за поступање по захтевима за слободан 
 приступ информацијама од јавног значаја  
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Руководи радом Службе;  
- обавља стручне и организационе послове у 

вези са  одржавањем седница Скупштине града и ње-
них радних тела;   

- израђује нацрте појединачних правних аката  
и учествује у изради одређених општих аката из 
надлежности Службе, као и акта из надлежности 
радног тела; 

- остварује сарадњу и комуникацију са над-
лежним одељењима Градске управе и Службом за 
Градско веће;  

- поступа по захтевима за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и  начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

правних наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студијама, специ-
јалистичким академским студијама, специјалисти-
чким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање пет година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
51. Радно место: скупштински послови и по-

слови из области родне равноправности  
 
- звање: саветник   
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- обавља стручне послове у вези са одржавањем 

седница Скупштине Града и њених радних тела; 
- учествује у изради нацрта општих и  израђује 

појединачна аката из надлежности рада Службе; 
- пружа стручну помоћ одборницима у вршењу 

њихове функције; 
- стара се о систематизовању одговора на од-

борничка питања; 

- припрема извештаје о одржаним седницама 
Скупштине Града и радних тела који се објављују на 
Сајту Града; 

- обавља стручне послове за потребе радних 
тела из области  родне равноправности;  

- обавља статистичко-евиденционе и друге по-
слове из области родне равноправности; 

- учествује у припреми прописа, стратегија, 
пројеката, програма, планова и других докумената из 
области родне равноправности и борбе против 
корупције; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и  начелника Градске 
управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области правних или  политичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
три године радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
52. Радно место:  документациони послови  
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Послови евиденције, обраде и чувања до-

кументације настале у раду Скупштине, радних тела 
и Градске изборне комисије;  

- припрема штампања Службеног листа и ста-
рање о коришћењу службеног листа; 

- води регистар прописа града Крушевца; 
- пријава и одјава изабраних и постављених 

лица код Агенције за борбу против корупције;  
- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-

бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена економско-трговинска 
школа или  гимназија, положен државни стручни 
испит,  најмање  пет година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
53. Радно место : послови техничког секретара 
  
- звање: виши референт  
- број службеника: 2 
 
Опис послова: 
- Врши административно-техничке послове за 

потребе изабраних и постављених лица, пријем, 
прегледање и евидентирање поште; 

- чување документације изабраних и поставље-
них лица; 
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- успоставља телефонске везе и даје потребне 
информације странкама;  

- стара се о благовременом заказивању саста-
нака и седница; 

- обавља оперативне послове у вези са одржа-
вањем седница Скуштине града и радних тела; 

- врши експедицију аката Скупштине града;  
- обавља и друге послове по налогу  шефа Службе, 

начелника Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању друштвеног или природно-мате-
матичког смера, положен државни стручни испит,  
најмање  пет година радног искуства у струци, позна-
вање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
 
1.2.2. СЛУЖБА ЗА ГРАДСКО ВЕЋЕ  
 
54. Радно место: шеф Службе  
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Руководи радом Службе, обавља најсложе-

није нормативно-правне  послове  везане за припрему 
општих и појединачних нормативних аката које доно-
се органи Града;  

- обавља стручне и организационе послове у 
вези са  одржавањем седница Градског већа; 

- обавља стручне послове у предметима зашти-
те права грађана када у другом степену решава Град-
ско веће;  

- учествује у изради општих аката која припре-
мају друге организационе јединице; 

- остварује сарадњу и комуникацију са надлеж-
ним одељењима Градске управе; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и  начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

правних наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студијама, специ-
јалистичким академским студијама, специјалисти-
чким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање пет година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
55. Радно место: послови за Градско веће и 

Градоначелника  
 
- звање:  самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Сложени нормативни и управни послови из 

делокруга рада Службе (израда општих и поједи-
начних аката која доносе или предлажу Градона-
челник или Градско веће);  

- пријем и обрада материјала за седнице Градског 
већа; 

- обрада предмета када у другом степену реша-
ва Градско веће и израда предлога решења у друго-
степеном поступку; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

правних наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање пет година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
56. Радно место: документациони послови  
 
- звање: виши референт  
- број службеника:1 
 
Опис послова: 
- Пријем, достава и евиденција поште; 
- умножавање и слагање материјала за седнице 

Градског већа; 
- техничка обрада и експедиција аката са 

седнице Градског већа;  
- послови одлагања, чувања и архивирања до-

кументације, вођење регистра аката насталих у раду 
Градског већа; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе.  

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, друштвеног или природно-мате-
матичког смера, положен државни стручни испит,  
најмање пет година радног искуства у струци, позна-
вање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
57. Радно место: дактилограф  
 
- звање: намештеник - пета врста радних 

места 
- број намештеника: 1 
 
Опис послова:  
- Куцање, препис, умножавање и слагање матери-

јала; 
- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 

начелника Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: Стечено основно образовање, дактило-

графски курс Ia или Ib класе, познавање рада на 
рачунару. 
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1.2.3. СЛУЖБА ЗА ПРОТОКОЛ И  
      ИНФОРМИСАЊЕ 
 
58. Радно место: шеф Службе  
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Руководи радом Службе и обавља најсло-

женије послове из делокруга рада Службе; 
- планира и прати реализацију активности иза-

браних и постављених лица; 
- врши стручне послове у вези са протоко-

ларним обавезама функционера Града; припрема 
програме посета и обавља друге послове у вези 
свечаности и манифестацијама Града; 

- стара се о међународној сарадњи; 
- врши послове у вези са дочеком и органи-за-

цијом боравка домаћих и страних делегација и посета 
представника и делегација града у оквиру 
међуопштинске и међународне сарадње; 

- припрема документацију у вези протоко-
ларних обавеза функционера Града; 

- припрема текст излагања за Градоначелника и 
друге функционере на свечаностима и догађајима у 
којима представљају Град;  

- припрема информације и  саопштења о раду 
органа Града и о важним догађајима у Граду; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

филозофских или политичких  наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, најмање пет година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
59. Радно место: координатор за односе са 

јавношћу 
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Врши стручне послове информисања о раду 

органа Града, јавних предузећа и установа чији је 
оснивач Град, као и о свим питањима од значаја за 
живот и рад у Граду; 

- припрема информације и званична саопштења; 
- учествује у  припреми текста излагања за Гра-

доначелника и друге функционере на свечаностима и 
догађајима у којима представљају Град; 

- остварује комуникацију са медијима; 
- прати писање дневне и периодичне штампе о 

догађајима у Граду; 

- припрема информације о активностима функ-
ционера органа Града за сајт; 

- организује конференције за новинаре и друге 
медијске догађаје;  

- вођење, програма и манифестација у Градској 
управи;  

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

политичких или филозофских наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
три године радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
60. Радно место: пословни секретар  
 
- звање: сарадник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Стара се о благовременом заказивању саста-

нака; 
- успоставља телефонске везе; 
- врши пријем и експедицију поште за потребе 

функционера, води евиденцију о примљеним покло-
нима у складу са Законом;  

- обезбеђује чување уговора које потписује 
Градоначелник; 

- обрађује захтеве за покретање поступка јав-
них набавки; 

- обавља одређене протоколарне послове по-
водом пријема, манифестација и друге протоколарне 
послове за органе Града; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови:  стечено високо образовање из области 

правних наука на основним академским студијама у 
обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним стру-ковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три 
године, положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
61. Радно место: административно-технички 

послови  
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Послови техничке организације пријема, до-

маћих и страних делегација, вођење евиденције о 
коришћењу сала за седнице и састанке; 

- обавља  одређене послове везане за организацију 
путовања изабраних и постављених лица: бележење 
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(фотографисање) догађаја и манифестација којима при-
суствује Градоначелник или представник Града; 

- евидентира и чува информационо-документацио-
не материјале о објављеним информацијама о Граду; 

- прикупља, сређује и уноси податке који се 
оносе на активности функционера органа Града, 
Пресс клипинг;  

- обавља и друге послове по налогу  шефа Служ-
бе, начелника Одељења и  начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено средње образовање у четво-

рогодишњем трајању, завршена економско-трговин-
ска школа или гимназија, положен државни стручни 
испит,  најмање  пет година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
62. Радно место: технички секретар  
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Врши евидентирање грађана који се обраћају 

функционерима и даје информације по њиховим 
захтевима; 

- канцеларијски послови пријема и прослеђива-
ња поште за заменика Градоначелника;  

- прати дневне активности заменика Градона-
челника и помоћника Градоначелника; 

- успостављањe телефонске везе;  
- учествује у обављању одређених протокола-

рних послова по налогу шефа Службе; 
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Одељења и  начелника Градске управе. 
 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању друштвеног или природно матема-
тичког или техничко-технолошког смера, положен 
државни стручни испит,  најмање  пет година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
 
1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ, 

НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ ПРИХОДА 
 
63. Радно место: начелник Одељења  
 
- звање: самостални саветник 
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Руководи, организује и планира рад Одељења, 

пружа стручна упутства, координира и надзире рад 
запослених у Одељењу; 

- стара се о законитом, правилном и благовре-
меном обављању послова у Одељењу; учествује у 
припреми нацрта одлука и других аката из надле-
жности Одељења које усваја Градско веће и Скуп-
штина града; 

- организује и прати израду свих извештаја у ве-
зи утврђивања,  контроле и наплате локалних јавних 
прихода; 

- организује и учествује у изради планова 
редовне и принудне наплате јавних прихода и прати 
њихово извршење; 

- учествује у састављању информација и изве-
штаја за потребе Пореске управе и органа локалне 
самоуправе;  

- стара се о чувању службене тајне у пореском 
поступку;  

- присуствује седницама Градског већа и Скуп-
штине града у својству овлашћеног известиоца по 
позиву; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Градске управе.   

 
Услови: стечено високо образовање из области 

економских или правних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
пет година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет).  

 
 
1.3.1. СЛУЖБА ЗА УТВРЂИВАЊЕ  
      ИЗВОРНИХ ПРИХОДА 
 
64. Радно место: шеф Службе 
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Координира радом Службе; 
- oрганизује, обједињује и усмерава рад непо-

средних извршилаца; 
- сачињава методолошка упутства везана за 

утврђивање јавних прихода; 
- стара се о благовременој припреми базе по-

датака обвезника и пореских пријава;  
- прати извештаје о утврђивању јавних прихода; 
- учествује у припреми нацрта Одлука и других 

аката из надлежности Одељења које усваја Градско 
веће и Скупштина града; 

- даје обавештења и даје стручну помоћ поре-
ским обвезницима; 

- сарађује са осталим организационим деловима; 
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Одељења и начелника Градске управе.  
 
Услови: стечено високо образовање из области 

правних наука  на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
сту-дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање три године радног 
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искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
65. Радно место: утврђивање пореза на 

имовину физичких лица  
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Обрађује примљене пријаве пореских обве-

зника, припрема и уноси податке у одговарајућу базу 
података; 

- доноси решења о порезу на основу веродо-
стојних података, даје одобрење за издавање уверења; 

- иницира поступак принудне наплате; 
- пружа стручну помоћ пореским обвезницима;  
- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-

бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: стечено високо образовање из области 

економских или правних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
три године радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

  
66. Радно место: утврђивање локалних јавних 

прихода   
 
- звање: саветник  
- број службеника: 2 
 
Опис послова:  
- Врши пријем, обраду, контролу и унос пода-

така из пореских пријава; 
- доноси решења о порезу на основу веродосто-

јних података, даје одобрење за издавање уверења;  
- иницира поступак принудне наплате; 
- припрема нацрте пореских управних аката; 
- проверава пореску базу пре штампања реше-

ња локалних јавних прихода; 
- прати промене пореских стопа и стопа вало-

ризације и исте уноси у систем; 
- ради пореске извештаје и завршни рачун; 
- пружа стручну помоћ пореским обвезницима; 
- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-

бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: стечено високо образовање из области 

економских или правних наука на основним академ-
ским 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање три 

године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
67. Радно место: утврђивање накнаде за уна-

пређење и заштиту животне средине  
 
- звање: сарадник   
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Повлачи податке о површинама објеката из 

евиденције базе пореских обвезника пореза на имо-
вину и исте уноси у пријаве обвезника посебне 
накнаде за заштиту и унапређење животне средине; 

- ажурира све пријаве у бази података и врши 
припрему података за штампање решења; 

- ради пореска уверења по захтеву странака; 
- прати све уговоре о купопродаји непокре-

тности на територији Града и у складу са Законом  
евидентира их и израчунава просечне тржишне вре-
дности по метру квадратном за одређене некретнине 
по одређеним зонама;  

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

економских или правних наука на основним академ-
ским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно на студи-
јама у трајању до три године, положен државни струч-
ни испит, најмање три године радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет). 

  
68. Радно место: административно-рачуно-

водствени послови  
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 2 
 
Опис послова: 
- Прима пријаве о регистрацији пореских об-

везника и пореске пријаве и друге извештаје пореских 
обвезника, проверава њихову формалну исправност и 
потпуност;  

- даје потребна обавештења пореским обвезни-
цима; 

- издаје пореска уверења и спроводи одгова-
рајућа књижења; 

- води јединствено пореско књиговодство;  
- води евиденцију утврђених пореских обавеза; 
- обавља и друге послове по налогу шефа 

Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена економско-трговинска 
школа или гимназија, положен државни стручни 
испит,  најмање  пет година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 
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1.3.2. СЛУЖБА ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ 
     И НАПЛАТЕ 
 
69. Радно место: шеф Службе  
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Координира радом Службе; 
- организује, обједињује и усмерава рад  Службе;  
- сачињава методолошка упутства везана за  

администрирање редовне и принудне наплате и 
контроле;  

- решава по жалбама у првом степену и при-
говорима пореских обвезника; 

- доноси решења о принудној наплати;  
- врши упис заложних права у регистар зало-

жних права; 
- прати извештаје о контроли и наплати јавних 

прихода; 
- израђује нацрте Одлука и других аката из 

надлежности  Одељења које усваја Градско веће и 
Скупштина града; 

- даје обавештења и даје стручну помоћ поре-
ским обвезницима;  

- сарађује са осталим организационим деловима; 
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: стечено високо образовање из области 

правних или економских  наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјали-стичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет).  

 
70. Радно место: порески инспектор 

канцеларијске контроле  
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Врши припрему годишњег плана контроле во-

дећи рачуна о ефикасности наплате; 
- проверава законитост у раду и правилност 

испуњавања пореских обавеза од стране пореских 
обвезника; 

- проверава тачност, потпуност и усклађеност 
са законом, односно другим прописом података иска-
заних у пореској пријави и другим актима обвезника; 

- доноси закључак којим налаже пореском об-
везнику отклањање грешке, односно допуну пријаве 
или другог акта;  

- ажурира базу локалних пореских јавних при-
хода; 

- врши проверу исправности књиговодствених 
докумената пре књижења, врши унос (књижење) 
исправних књиговодствених докумената, разматра и 
припрема одговарајући акт по захтеву за повраћај и 
прекњижавање средстава; 

- припрема извештај у вези пореског књиго-
водства, учествује у изради пореског завршног ра-
чуна; 

- врши издавање пореских уверења о подацима 
из пореског књиговодства локалних јавних прихода;  

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

економских или правних наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјали-стичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспек-тора, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
71. Радно место: порески инспектор теренске 

контроле  
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Проверава законитост у раду и правилност 

испуњавања пореских обавеза од стране пореских 
обвезника; 

- врши припрему годишњег плана контроле 
водећи рачуна о ефикасности наплате; 

- на основу налога за контролу врши теренску 
контролу у пословним просторијама пореског об-
везника или на другом месту у зависности од 
предмета контроле; 

- врши послове контроле законитости и 
правилности обрачунавања и благовремености пла-
ћања локалних јавних прихода;  

- припрема нацрт решења за отклањање 
утврђених неправилности у поступку контроле; 

- контролише подношење пореских пријава за 
утврђивање локалних јавних прихода решењем и 
учествује у изради нацрта пореског решења у 
теренској контроли; 

- учествује у изради методолошких упутстава у 
вези теренске  контроле; 

- припрема извештаје у вези контроле локалних 
јавних прихода;  

- даје обавештења и пружа стручну помоћ 
обвезницима;  

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

економских или правних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
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бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
72. Радно место: послови пореске контроле и 

апликативне подршке 
 
- звање: саветник 
- број службеника:1 
 
Опис послова:  
- Прима, контролише и уноси податке из 

пореских пријава за порез на имовину обвезника који 
не воде пословне књиге (физичка лица); 

- ажурира базу података пореза на имовину; 
- припрема базу података за штампу решења; 
- припрема нацрт решења за отклањање утврђе-

них неправилности у поступку контроле;  
- води евиденцију о току достављања  решења 

о порезу на имовину;  
- уноси податак о датуму достављања решења о 

утврђивању пореза на имовину;  
- води различите евиденције локалних јавних 

прихода;  
- издаје уверења о подацима са којима распо-

лаже Одељење; 
- пружа помоћ обвезницима локалних јавних 

прихода;  
- учествује у ажурирању шифарника за утврђи-

вање јавних прихода по задатим критеријумима; 
- учествује у ажурирању база података за 

поступке масовних обрачуна по задатим критери-
јумима и масовној припреми решења за штампу; 

- учествује у припреми анализе података и 
израђује извештаје по задатим критеријумима из 
делатности Одељења; 

- врши обраду екстерних база података и уче-
ствује у издвајању обвезника по задатим критери-
јумима;  

- пружа стручну помоћ запосленима по пита-
њима рада у апликацији;  

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

економских или правних наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним 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,  поло-
жен испит за инспектора, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 

73. Радно место: порески инспектор наплате 
локалних јавних прихода 

 
- звање: саветник           
- број службеника: 3 
 
Опис послова:  
- Израђује планове редовне и принудне наплате; 
- учествује у припреми методолошког упутства 

којим се прописују процедуре наплате локалних 
јавних прихода; 

- предлаже предмет принудне наплате и доноси 
решење о принудној наплати; 

- спроводи принудну наплату локалних јавних 
прихода; 

- припрема аката о прекиду и обустави посту-
пка принудне наплате;  

- води поступак по захтевима за одлагање пла-
ћања пореског дуга и захтевима за отпис пореског 
потраживања по основу застарелости; 

- пријављује потраживања по основу јавних при-
хода у поступку стечаја;  

- даје обавештења и пружа стручну помоћ порес-
ким обвезницима;  

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

економских или правних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академ-ским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, најмање три године  радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет).  

 
74. Радно место: послови вођења поступка по 

жалби 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Вођење првостепеног поступка по изјавље-

ним жалбама; 
- доноси закључак о одбацивању недопуштене, 

неблаговремене или од неовлашћеног лица изјављене 
жалбе првостепеном пореском органу; 

- разматра наводе из жалбе и оцењује да ли је 
оправдана, да ли је потребно спроводити ново утвр-
ђивање чињеница, да ли је спроведени поступак при 
утврђивању био непотпун;  

- омогућује учешће жалиоцу у поступку; 
- по потреби врши измену пореског управног акта;  
- стара се о поштовању рокова за одлучивање по 

жалби;  
- доноси закључак о обустављању поступка по 

жалби;   
- доноси закључак о привременом прекиду 

поступка по жалби до решавања претходног питања; 
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- доставља акта другостепеном пореском органу, 
пореском обвезнику и по потреби суду; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

правних наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, најмање три године  
радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет).  

 
 
1.3.3. СЛУЖБА ЗА УТВРЂИВАЊЕ  
ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ  
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И  
ОЗАКОЊЕЊЕ 
 
75. Радно место: шеф Службе 
  
- звање:  саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
-    Координира радом Службе; 
-    организује, обједињује и усмерава рад Службе; 
-  учествује у изради општих аката из надле-

жности Одељења;  
- врши контролу обрачуна доприноса; 
- врши контролу документације која се подноси 

уз захтев за озакоњење;  
- врши проверу исправности обрачунатих такси 

за озакоњење;  
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: стечено високо образовање из области 

архитектуре на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, више од три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
76. Радно место: послови доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта  
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Прегледа пројекте и обрачунава висину до-

приноса за уређивање грађевинског земљишта;  
- пружа стручну помоћ грађанима у погледу 

документације за озакоњење објеката и проверава да 
ли је поднет захтев за утврђивање пореза на имовину; 

- врши обрачун таксе за озакоњење и контролу 
истог;  

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе,  начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

архитектуре или грађевинe на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјали-стичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
77.  Радно место:  послови обрачуна доприноса 

за уређивање грађевинског земљишта  
 
- звање: виши референт   
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Обрачунава висину доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, врши обрачун таксе за оза-
коњење објеката; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено средње образовање у четво-

рогодишњем трајању, завршена грађевинска школа, 
положен државни стручни испит,  најмање  пет година 
радног искуства у струци, познавање рада на рачу-
нару (MS Office пакет и интернет). 

 
78. Радно место: административно-рачуно-

водствени послови везани за допринос за уређивање 
грађевинског земљишта и канцеларијски послови  

 
- звање: виши референт   
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Врши књижења задужења и уплата доприноса 

за уређивање грађевинског земљишта и такси за 
озакоњење; 

- шаље опомене дужницима по основу заду-
жења доприноса за уређивање грађевинског земљи-
шта и припрема документацију за утужење истих; 

- врши пријем,  прегледање, евиндентирање и 
распоређивање поште; 

- обавља и друге административно-техничке 
послове; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе.   

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена економско-трговинска 
школа, положен државни стручни испит,  најмање  
пет година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
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1.4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ,  
ПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  
СРЕДИНЕ 
 
79. Радно место: начелник Одељења  
  
 - звање: самостални саветник  
 - број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- руководи радом Одељења; 
- организује и планира обављање послова из 

надлежности Одељења; 
- стара се о благовременом и законитом обав-

љању послова у Одељењу; 
- пружа стручна упутства, координира и над-

зире рад запослених у Одељењу; 
- координира послове везане за планирање, 

припрему и реализацију развојних пројеката и капи-
талних инвестиција у области јавне инфраструктуре;  

- прати стање у области привреде и локалног 
економског развоја као и реализацију утврђених 
политика у тим областима и предлаже подстицајне 
мере за њихово унапређење; 

- присуствује седницама Градског већа и Скуп-
штине града у својству овлашћеног известиоца по 
позиву; 

- сарађује са другим одељењима у Градској 
управи, са међународним организацијама, надлеж-
ним установама и институцијама на градском, регио-
налном и републичком нивоу, као и пословним 
удружењима и удружењима грађана; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области правне или економске  науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, најмање пет година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
80. Радно место: заменик начелника Одељења 
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Oбавља најсложеније нормативно-правне по-

слове из надлежности Одељења; 
- израда општих и појединачних аката из 

надлежности Одељења које доноси или предлаже 
Градско веће; 

- спроводи поступак  отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта, поступак давања у закуп  
привремених објекта и припреме одговарајућих аката 
из ове области;  

- стручни послови за утврђивање јавног интереса 
и експропријацију земљишта у складу са програмом; 

- замењује начелника Одељења у случају одсу-
тности;  

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Градске управе.  

 
Услови: 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
 
1.4.1. СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,  
ИНВЕСТИЦИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКО  
ЗЕМЉИШТЕ 
 
81. Радно место: шеф Службе 
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Организује и руководи радом Службе и 

обавља најсложеније послове из делокруга Службе;  
- предлаже подстицајне мере за унапређење 

локалног економског развоја; 
- припрема извештаје, анализе, општа и поје-

диначна акта из делокруга Службе, сарађује са при-
вредним субјектима, надлежним установама, инсти-
туцијама и удружењима;  

- прати домаће и међународне конкурсе и уче-
ствује у припреми и реализацији пројеката;  

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења  и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

економских наука или архитектуре или грађевине на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјали-
стичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, најмање пет година радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет). 

 
82. Радно место: послови за отуђење и давање 

у закуп  грађевинског земљишта  
 
- звање: саветник 
- број службеника: 1 
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Опис послова:  
- Обавља послове у поступку лицитације за 

отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта и 
привремених објеката;  

- остварује комуникацију са инвеститорима и 
пружа потребне информације инвеститорима о сло-
бодним локацијама; 

- врши презентацију Града, ради на изради 
каталога слободних локација; 

- учествује у поступку јавне набавке за 
инвестиције из програма уређивања грађевинског 
земљишта односно Програма развоја; 

- учествује у припреми и реализацији пројеката; 
- послови достављања података о непокретности-

ма отуђеним из јавне својине града Крушевца 
надлежној Служби за управљање имовином; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе; 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

архитектуре или грађевине на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специја-листичким струковним студијама, односно на 
основ-ним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
три године радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
83. Радно место: послови за инвестиције и  

уређивање грађевинског земљишта   
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Израђује Програм уређивања грађевинског 

земљишта и прати његову реализацију;  
- израђује спецификације за јавне набавке из 

надлежности Службе;  
- учествује у поступку јавне набавке за инве-

стиције из програма уређивања грађевинског земљи-
шта односно Програма развоја; 

- дефинише пројектне задатке за израду про-
јектне документације; 

- уводи извођаче у посао у име инвеститора;  
- остварује комуникацију са извођачима радова 

и стручним надзором; 
- прати реализацију извођача радова и учеству-

је у пријему изведених радова;  
- обавља послове у систему "СЕОР"; 
- послови достављања података о непокре-

тностима у јавној својини града Крушевца прибав-
љене  изградњом, реконструкцијом и др. надлежној 
Служби за управљање имовином;  

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе; 

 

Услови: стечено високо образовање из области 
архитектуре или грађевине  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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
84. Радно место: послови економског развоја и 

праћења инвестиција  
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Прати реализацију Програма развоја града 

Крушевца и врши контролу неопходне докумен-
тације; 

- координира између одељења Градске управе, 
јавних предузећа и установа ради прикупљања 
података о свим улагањима на територији Града;  

- припрема и доставља извештаје Градона-
челнику;  

- припрема и доставља финансијске извештаје 
Одељењу за финансије; 

- припрема и спроводи предлоге и прати 
имплементацију Програма одрживог развоја; 

- учествује у изради Локалног акционог плана 
запошљавања и других аката; 

- обавља стручне и административно техничке 
послове за Локални савет за запошљавање; 

- учествује у припреми и реализацији про-
јеката; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

економских наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специ-јалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 
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1.4.2. СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ 
 
85. Радно место: шеф Службе 
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Руководи радом Службе и обавља најсло-

женије  управне послове из  надлежности Службе; 
- припрема Програм развоја на основу предлога 

јавних предузећа, установа и месних заједница, прати 
рад привредних субјеката на територији града Кру-
шевца, прати процес спровођења стечаја привредних 
субјеката, контактира са АПР-ом; 

- прати реализацију уговора о јавно-приватном 
партнерству за вршење услуга реконструкције, 
рационализације и одржавања јавног осветљења у 
насељеним местима града Крушевца; 

- предлаже подстицајне мере за унапређење 
локалног економског развоја; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења  и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

економских наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање пет година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
86. Радно место: управни и стручни послови у 

области туризма  
 
- звање: млађи саветник  
- број службеника:1 
 
Опис послова:  
- Спроводи поступак категоризације угости-

тељских објеката за смештај врсте: кућа, соба, 
апартмана и сеоско туристичко домаћинство, сагла-
сно одредбама Закона о угоститељству, Закона о 
општем управном поступку и у складу са стандардима 
који су прописани Правилницима за поједине врсте 
тих објеката преко Централног информационог 
система у области угоститељства и туризма; 

- евидентира некатегорисане угоститељске 
објекте за смештај (привредно друштво, друго правно 
лице или предузетник), на територији града Кру-
шевца; 

- учествује у категоризацији града Крушевца 
као туристичког места; 

- прати рад и учествује у припреми аката за 
Градско веће и Скупштину града Крушевца из 
делокруга рада Туристичке организације града Кру-
шевца, Бизнис инкубатора доо Крушевац и Јавне 
установе Ветеринарске станице Крушевац;  

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из  области 

правних наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит,  најмање 
једна година радног искуства у струци или најмање 
пет година проведених у радном односу код 
послодавца у складу са  чланом 1 став 1 и 2 Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе,  познавање рада на рачунару 
(MS Office пакет и интернет). 

 
87. Радно место: послови маркетинга  
 
- звање: сарадник  
- број службеника:1 
 
Опис послова: 
- Припрема маркетиншке материјале (за сајмо-

ве и манифестације) којима се представљају при-
вредни  потенцијали и друге потребе Града; 

- израђује и одржава базе података, пружа стру-
чну помоћ привредницима у поступку конкурисања у 
области запошљавања и у даљем поступку спровођења 
Локалног акционог плана за запошљавање; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе;  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

менаџмента или дизајна на основним академским сту-
дијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању 
до три године, положен државни стручни испит, 
најмање три године радног искуства у струци, позна-
вање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
88. Радно место: стручно-оперативни послови  
 
- звање: виши референт   
- број службеника: 1 
 
Опис посла: 
- Одржава базу података о дијаспори, обавља 

одређене техничке послове у организовању скупова 
дијаспоре у Граду; 

- припрема документацију за израду и реали-
зацију пројеката; 

- обавља одређене преводилачке послове и 
протоколарне послове; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена Гимназија или 
економско-трговинска школа, положен државни 
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стручни испит,  најмање  пет година радног искуства 
у струци, познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет). 

 
89. Радно место: стручно-оперативни послови  
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Врши пријем документације од привредних 

субјеката, утврђује исправност исте и прослеђује 
АПР-у  по основу споразума закљученог између Града 
и АПР-а; 

- издаје уверења из надлежности Службе; 
- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-

бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: Стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена гимназија или еко-
номско-трговинска школа,  положен државни стручни 
испит, најмање пет година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
 
1.4.3. СЛУЖБА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ  
     И ВОДОПРИВРЕДУ 
 
90. Радно место: шеф Службе 
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Руководи радом Службе и обавља сложене 

послове из области пољопривреде и водопривреде. 
- прати и анализира кретања у области пољопри-

вреде и израђује потребне извештаје, анализе, про-
граме, информације и нацрте општих и појединачних 
аката; 

- сарађује са министарством надлежним за 
област пољопривреде и другим стручним службама, 
представницима агробизнис сектора, пољопривред-
ним удружењима и другим релевантним органи-
зацијама и институцијама и стара се о благовременом 
информисању пољопривредних произвођача о пита-
њима од значаја за ову област; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

пољопривреде на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
сту-дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, више од три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

91. Радно место: управни послови у области 
пољопривреде и водопривреде 

 
- звање:  саветник 
- број службеника: 3 
 
Опис послова:  
- Прати и анализира кретања у области пољо-

привреде и израђује потребне извештаје, анализе, 
програме, информације и нацрте општих  и поједи-
начних аката из области пољопривреде и водо-
привреде; 

 -    учествује у изради и реализацији програма и 
пројеката из области пољопривреде и водопривреде; 

 - обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

пољопривреде на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
 
1.4.4. СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  
          СРЕДИНЕ 
 
92. Радно место: шеф Службе 
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Руководи радом Службе и обавља сложене 

послове из области заштите животне средине и 
управљања отпадом; 

- прати, учествује у организацији и реализацији 
свих акција програма, планова и пројеката из области 
заштите животне средине и управљања отпадом; 

- обавља управне и друге послове из области 
заштите животне средине и управљања отпадом; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

заштите животне средине 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 



36                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 5                                 26.04.2021.  

 

93. Радно место: управни послови из области 
заштите животне средине и управљања отпадом  

 
- звање: саветник  
- број службеника: 2 
 
Опис послова:  
- Обавља управне послове из области заштите 

животне средине и управљања отпадом; 
- учествује у изради и реализацији свих акција, 

програма, планова и пројеката из ове области; 
- учествује у изради аката из надлежности 

Службе; 
- прати квалитет животне средине у складу са 

Законом о заштити животне средине; 
- обавља стручне послове у складу са Законом 

о заштити природе;   
- обавља и друге послове по налогу шефа 

Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области  

природних наука  у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање три године 
радног искуства у струци, познавање рада на рачунару 
(MS Office пакет и интернет). 

 
 
 
1.5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
94. Радно место: начелник Одељења  
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Руководи радом Одељења, организује и 

планира обављање послова из надлежности Одељења; 
- стара се о благовременом и законитом обав-

љању послова у Одељењу;  
- пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Одељењу; 
- координира планирање јавних набавки са 

корисницима буџета и врши његово усаглашавање са 
финансијским планом у сарадњи са Одељењем за 
финансије; 

- припрема Годишњи план јавних набавки; 
- израђује и доставља извештаје надлежним 

институцијама и израђује друге извештаје; 
- сарађује са другим одељењима у Градској 

управи; 
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Градске управе.  
 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правних 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, положен  
стручни испит за службеника за јавне набавке, 
најмање пет година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
95. Радно место: службеник за јавне набавке  
 
- звање: саветник  
- број службеника: 3 
 
Опис послова: 
- Учествује у изради годишњег плана набавки, 

израђује конкурсну документацију, уговоре и друга 
акта везана за јавне набавке; 

- даје стручна упутства наручиоцима у складу 
са Законом; 

- обавља послове за Комисију за јавне набавке и 
учествује у Комисији за јавне набавке када је 
прописано да је члан службеник за јавне набавке; 

- обавља и друге послове из делокруга рада Оде-
љења по налогу начелника Одељења и начелника 
Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

економских или правних наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним 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, стручни 
испит за службеника за јавне набавке, најмање три 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
96. Радно место: послови за јавне набавке  
 
- звање: млађи саветник   
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Учествује у изради нацрта аката везаних за 

планирање и спровођење јавних набавки;  
- израђује нацрте методолошких упутстава, 

интерног акта и правилника; 
- пружа стручну помоћ, упутства  наручиоцима  

у пословима везаним за јавне набавке;  
- припрема јавни позив за прикупљање понуда; 
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- обавља послове за Комисију за јавне набавке 
и учествује у Комисији за јавне набавке када је 
прописано Законом; 

- учествује у припреми плана јавних набавки и 
његовом усаглашавању са финансијским планом 
односно одобреним расположивим апропријацијама; 

- учествује у изради извештаја; 
- припрема и доставља годишње и периодичне 

извештаје и објављује на званичном порталу;  
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Одељења и начелника Градске управе.  
 
Услови: стечено високо образовање из области 

економских или правних наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, положен стручни испит за 
службеника за јавне набавке, најмање једна година 
радног искуства у струци или најмање пет година 
проведених у радном односу код послодавца из члана 1 
став 1 и 2 Закона о запосленима у аутономним покра-
јинама и јединицама локалне самоуправе,  познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
 97. Радно место: документациони  и 

материјално-финансијски послови   
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Врши обезбеђивање документације за спрово-

ђење поступка прикупљања понуда за набавке за које 
се не спроводи поступак јавних набавки; 

- води потребне евиденције, поставља одгова-
рајућа документа на званичан Портал јавних набавки 
Управе за јавне набавке и званичан сајт Града; 

- врши финансијско-материјалне послове на-
бавке и издавања добара надлежним одељењима 
Градске управе; 

- обавља и друге послове из делокруга рада Оде-
љења по налогу начелника Одељења и начелника 
Градске управе. 

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, природног или друштвеног или 
техничко-технолошког смера или гимназија, положен 
државни стручни испит,  најмање  пет година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
 
 
 
 
 

1.6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И   
ГРАЂЕВИНАРСТВО 
 
98. Радно место: начелник Одељења  
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Руководи радом Одељења, организује и пла-

нира обављање послова из надлежности Одељења; 
- стара се о благовременом и законитом обавља-

њу послова у Одељењу;  
- израђује општа и појединачна акта из надлежно-

сти Одељења које усваја Градско веће и Скупштина; 
- учествује у припреми предлога стратешких 

докумената и прати спровођење стратешко планских 
докумената из делокруга Одељења; 

- учествује у реализацији пројеката од интереса 
за развој Града;  

- пружа стручна упутства, координира и надзи-
ре рад запослених у Одељењу; 

- сарађује са другим одељењима у Градској 
управи; 

- присуствује седницама Градског већа у свој-
ству овлашћеног известиоца, по позиву; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Градске управе.  

 
Услови: 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
99. Радно место: eнергетски менаџер 
 
- звање:  саветник   
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Сложени послови из области енергетске ефи-

касности јавних објеката, ЈКП и ЈП у надлежности 
Града Крушевца прописани Законом о енергетици, 
Законом о ефикасном коришћењу енергије и другим 
подзаконским актима који регулишу ову материју; 

- предлаже мере које доприносе ефикасном ко-
ришћењу енергије и учествује у изради планова и 
програма енергетске ефикасности;  

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

техничке науке: архитектура или грађевина на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким 
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академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит,  више од три године радног искуства 
у струци, лиценца за енергетског менаџера издата од 
надлежног Министарства за енергетику, познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

  
100. Радно место: послови израде пројеката 

урбане мобилности и енергетске ефикасности  
 
- звање:  саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Обављање послова из области енергетске ефи-

касности, одрживе урбане мобилности и одрживог 
развоја; 

- учествује у изради стратешких докумената и 
пројеката из области одрживе урбане мобилности;  

- прати планирану динамику реализације истих, 
израђује пројектне предлоге и учествује у реализацији 
пројеката енергетске ефикасности, одрживе урбане 
мобилности и одрживог развоја који се финансирају 
из страних и домаћих фондова; 

- сарађује са домаћим и међународним институ-
цијама, организацијама и градовима; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

техничке науке: архитектура или грађевина 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,  више од 
три године  радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
101. Радно место: канцеларијски послови 
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Пријем, прегледање, евидентирање поште и 

достављање у рад предмета; 
- пружа странкама обавештења и помоћ у посту-

пку подношења и попуњавања захтева и других образаца 
у циљу остваривања њихових права или обавеза; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено средње образовање у четво-

рогодишњем трајању, природног или друштвеног или 
техничко-технолошког смера, положен државни 
стручни испит,  најмање  пет година радног искуства 
у струци, познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет). 

102. Радно место:  дактилограф  
 
 - звање: намештеник пета врста радних 
        места 
 - број намештеника: 1 
 
Опис послова: 
- куцање, препис, умножавање и слагање матери-

јала; 
- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 

начелника Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: Стечено основно образовање, дактило-

графски курс Ia или Ib класе, познавање рада на ра-
чунару. 

 
 
1.6.1. СЛУЖБА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ  
          ПРОЦЕДУРУ И УРБАНИЗАМ  
 
103. Р адно место: шеф Службе и регистратор 
 
 - звање: самостални саветник  
 - број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Организује и руководи радом Службе и 

обавља најсложеније послове из делокруга Службе;  
- одговоран је за ефикасно спровођење обједи-

њене процедуре послова урбанизма; 
- стара се о законитом, правилном и благовре-

меном обављању послова у Служби; 
- води регистратор обједињених процедура у 

складу са Законом и Правилником у поступку спро-
вођења обједињене процедуре; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења  и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

техничке науке: грађевине или архитектуре или 
друштвене науке: права,  на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специја-листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
104. Радно место: послови обједињене 

процедуре  
 
- звање: саветник  
- број службеника: 3 
 
Опис послова: 
- Обавља послове који се односе на обједињену 

процедуру, проверава испуњеност формалних услова 
за поступање по захтеву из надлежности Службе; 

- контролише усклађеност идејног решења са 
законом, правилницима и планским документом; 
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- вршење контроле усклађености идејног про-
јекта са законом, правилником, планским документом 
и локацијским условима уколико су издати; 

- остварује сарадњу са имаоцима јавних овла-
шћења у циљу што ефикаснијег спровођења обје-
дињене процедуре;  

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

техничке науке: архитектуре или грађевине на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, најмање три године радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
105. Радно место: урбанистички послови  
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Обавља стручне послове за главног урбанисту 

и Комисију за планове; 
- израђује општа и појединачна акта које 

доноси Градско веће и Скупштина града у области 
урбанизма и планирања; 

- обавља послове у поступку спровођења 
поступка  израде и доношења планских докумената и 
сарађује са обрађивачем планског документа; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

техничке науке: грађевине или архитектуре на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким 
академ-ским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, најмање три године радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет). 

 
106. Радно место: геодетски послови  
 
- звање: сарадник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Послови провере испуњености формалних 

услова за поступање по захтевима из надлежности 
Одељења; 

- контрола усклађености изграђених темеља и 
издавање потврде о томе; 

- идентификација катастарских парцела и обу-
хвата граница истих на основу података из одго-
варајућих планова; 

- издавање уверења о стању катастарске пар-
целе;  

- остваривање сарадње са имаоцима јавних 
овла-шћења у циљу што ефикаснијег спровођења 
јавне процедуре;  

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

геодезије 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, најмање три 
године радног искуства у струци,  познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
107. Радно место: управни послови  обједињене 

процедуре и урбанизма  
 
- звање: саветник  
- број службеника: 2 
 
Опис послова: 
- Послови провере испуњености формалних 

услова за поступање по захтевима из надлежности 
Службе; 

- учествује у изради анализа, информација и 
извештаја из делокруга рада Службе, утврђује 
испуњеност имовинско-правних услова за издавање 
грађевинске дозволе; 

- води првостепени управни поступак,  израђује 
нацрте појединачних аката, информација, потврда и 
извештаја из делокруга рада Службе, припрема 
предлоге општих аката из надлежности Одељења; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

правне науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање три  године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
108. Радно место: послови обједињене 

процедуре   
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 2 
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Опис послова:  
- Обавља послове обједињене процедуре; 
- проверава испуњеност формалних услова за 

поступање по захтевима из надлежности Службе; 
- контролише усклађеност идејног решења за 

Законом, планским документом и другим подзакон-
ским актима; 

- учествује у изради нацрта појединачних аката, 
информација и извештаја из делокруга Службе, 
прибавља потребну документацију од имаоца јавних 
овлашћења; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе.   

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена техничка школа, поло-
жен државни стручни испит,  најмање  пет година 
радног искуства у струци, познавање рада на рачу-
нару (MS Office пакет и интернет). 

 
109. Радно место: послови  урбанизма  
 
- звање: виши референт 
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Обавља послове урбанизма; 
- обавља  техничке послове прикупљања пода-

така потребне документације и одговарајућих пода-
така и услова за потребе израде планских докумената; 

- вођење евиденције о плану од израде плана до 
његовог доношења; 

- води евиденцију о донетим плановима и њи-
ховом важењу; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе.   

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена техничка школа, 
положен државни стручни испит,  најмање  пет година 
радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
 
1.6.2. СЛУЖБА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ 
 
110. Радно место: шеф Службе 
 
- звање: самостални саветник 
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Организује и руководи радом Службе и 

обавља сложене послове из делокруга Службе;  
- одговоран је за ефикасно спровођење озако-

њења; 
- стара се о законитом, правилном и благовре-

меном обављању послова у Служби; 
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Одељења  и начелника Градске управе. 
 

Услови: стечено високо образовање из области 
грађевине ила архитектуре или правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, више од пет година радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет). 

 
111. Радно место: послови озакоњења 
 
- звање: саветник  
- број службеника: 3 
 
Опис послова: 
- Послови контроле усклађеност техничке до-

кументације са Законом; 
- обавља стручне послове по поднетим захте-вима 

за озакоњење објеката; 
- врши увиђај на терену, по потреби;  
- прикупља податке о локацији, врши увид у 

планску документацију у погледу намене и спратно-
сти дефинисане планом на простору у коме се налази 
предметни објекат; 

- припрема извештаје о броју поднетих и решених 
предмета и др. извештаје везане за озако-њење 
објеката; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области  

архитектуре или грађевине 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
112. Радно место: управни послови за 

озакоњење  
 
- звање: млађи саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Покреће поступак озакоњења по службеној 

дужности; 
- обавештава странке о документацији неопхо-

дној за спровођење поступка озакоњења, прибављање 
сагласности за озакоњење објекта од управљача 
јавног добра и надлежних органа и институција чија 
сагласност је неопходна за окончање поступка 
озакоњења; 
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- спроводи поступак озакоњења у складу са 
законом и обавља друге правне радње у поступку 
озакоњења;  

- води првостепени управни поступак; 
- контролише да ли су решени  имовинско-

правни односи; 
- израђује појединачна акта о озакоњењу обје-

ката;  
- израђује потребне информације, анализе и 

извештаје из надлежности Службе; 
- припрема предлоге општих аката из над-

лежности Одељења; 
- обавља и друге послове по налогу шефа 

Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе.   

 
Услови: стечено високо образовање из области 

правне науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, више од једне године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
113. Радно место: послови озакоњења  
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 2 
 
Опис послова: 
- Обавља послове озакоњења;  
- проверава испуњеност формалних услова за 

поступање по захтевима из надлежности Службе; 
- обавља одређене стручне послове по подне-

тим захтевима за озакоњење; 
- врши увиђај на терену; 
- учествује у изради нацрта појединачних аката, 

информација и извештаја из делокруга Службе, врши 
увид у планску документацију у погледу намене и 
спратности дефинисане планом на простору у коме се 
налази предметни објекат; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе.   

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена техничка школа, 
положен државни стручни испит,  најмање  пет година 
радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 
114. Радно место: начелник Одељења  
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Руководи, организује и планира рад Одељења, 

пружа стручна упутства, координира и надзире рад 
запослених у Одељењу; 

- учествује у изради нацрта одлука: о буџету, 
ребалансу, привременом финансирању и завршном 
рачуну; 

- учествује у изради квота и разматра захтев за 
измену квоте и приговоре на одобрене квоте, 
припрема акта за промену, преусмеравање апропри-
јације и коришћење буџетске резерве; 

- координира извршавање буџета; 
- врши интерну контролу рачуноводствених 

исправа; 
- учествује у припреми периодичних извештаја 

који се подносе Градском већу и Скупштини; 
- припрема интерни акт о коришћењу средстава 

са подрачуна КРТ-а; 
- учествује у припреми и одобрава извештаје за 

надлежна министарства и органе Града; 
- организује јавне расправе и друге облике 

учешћа грађана у поступку припреме нацрта Одлуке 
о буџету; 

- сарађује са другим одељењима Градске упра-
ве и буџетским корисницима; 

- присуствује седницама Градског већа у 
својству овлашћеног известиоца, по позиву; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

економских наука или менаџмента, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
пет година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
 
1.7.1. СЛУЖБА ЗА БУЏЕТ 
 
115. Радно место: шеф Службе  
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- руководи радом Службе; припрема нацрт 

Одлуке о буџету, ребалансу, привременом финан-
сирању, завршном рачуну и периодичних извештаја; 

- припрема упутства за припрему одлуке о 
буџету Града; 
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- припрема редовне месечне извештаје за мини-
старство; 

- обавештава буџетске кориснике о одобреним 
расположивим апропријацијама;  

- координира у припреми аката за промену 
(преусмеравање) апропријације и коришћење буџет-
ске резерве;  

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

економске науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање пет година 
радног искуства у струци, познавање рада на рачу-
нару (MS Office пакет и интернет). 

 
116. Радно место: студијско-аналитички и 

финансијски послови  
 
- звање: саветник  
- број службеника: 2 
 
Опис послова: 
- Студијско-аналитички послови из надлежности 

Службе; 
- врши пројекцију прихода, примања, расхода и 

издатака буџета и пројекцију суфицита односно 
дефицита буџета, учествује у припреми нацрта одлу-
ка: о буџету, ребалансу и привременом финанси-
рању; 

- давање смерница буџетским корисницима за 
припрему и измену финансијских планова; 

- анализа и оцењивање усаглашености предлога 
финансијских планова са упутством;  

- припрема нацрте обавештења о одобреним 
расположивим апропијацијама и доставља буџетским 
корисницима; 

- припрема акте за промену апропријације у 
току године; 

- припрема нацрт извештаја о оствареним 
приходима и примањима; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

економске науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање три године 
радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

117. Радно место: нормативни послови  
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Обавља сложене нормативне послове из 

надлежности Службе 
- припрема нацрте општих и појединачних 

нормативних аката у области припреме и извршења 
буџета, јавног задуживања, рачуноводства, буџетског 
и трезорског пословања; 

- отвара подрачуне динарских и девизних 
средстава корисника јавних средстава и посебне на-
менске динарске рачуне корисника јавних средстава и 
осталих правних лица; 

- води списак буџетских корисника, учествује у 
изради уговора из надлежности Одељења;  

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

правне науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
118. Радно место: аналитички и финансијски 

послови  
 
- звање: млађи саветник 
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Учествује у припреми нацрта одлука: о бу-

џету, ребалансу и привременом финансирању; 
- припрема нацрте обавештења о одобреним 

апропријацијама и доставља буџетским корисницима; 
- припрема акте за промену апропријације у 

току године, израђује месечне извештаје прописане 
од стране Управе за трезор и Министарства финан-
сија;  

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе 
и начелника Одељења. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

економске науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање једна година радног 
искуства у струци или најмање пет година проведених 
у радном односу у Градској управи града Крушевца у 
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складу са  чланом 1 став 1 и 2 Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе,  познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет). 

 
119. Радно место: дактилограф  
 
- звање: намештеник пета врста радних места  
- број намештеника: 2 
 
Опис послова: 
- куцање, препис, умножавање и слагање мате-

ријала; 
- припрема за штампу Службеног листа; 
- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-

бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: Стечено основно образовање, дактило-

графски курс Ia или Ib класе, познавање рада на 
рачунару. 

 
 
 
1.7.2. СЛУЖБА ЗА ТРЕЗОР 
 
120. Радно место: шеф Службе  
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Руководи радом Службе; 
- учествује у процесу израде квота и разматра 

захтев за измену квоте и приговоре на одобрене квоте;  
- координира извршавање буџета, одобрава 

контролисане захтеве за плаћање и трансфер сред-
става;  

- врши пласирање слободних новчаних сред-
става и обвавештава управу за трезор; 

- координира израду консолидованог завршног 
рачуна и сравњење пословних књига са буџетским 
корисницима и управом за трезор; 

- стара се о поштовању рокова измирења 
новчаних обавеза; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

економске науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање пет година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 

121. Радно место: стручно-аналитички и 
финансијски послови 

 
- звање: саветник 
- број службеника: 2 
 
Опис послова: 
- Стручно-аналитички послови из области тре-

зорског пословања; 
- праћење ликвидности КРТ-а, састављање 

дневног извештаја стања новчаних средстава КРТ-а; 
- обавља послове уноса буџета (одобрених 

апропријација) и промена апропријација у рачуно-
водствени програм; 

- врши контролу захтева за плаћање, потпуност 
и исправност документације; 

- прати остварење прихода и примања; 
- прати извршење расхода и издатака; 
- води главну књигу трезора; 
- усклађује евиденције са буџетским корисни-

цима и управом за трезор;  
- саставља билансе и извештаје и припрема 

завршни рачун КРТ-а;  
- припрема налоге за плаћање и трансфер сред-

става и доставља их управи за трезор; 
- води базу капиталних пројеката; 
- најкасније у року од 45 дана од последњег 

дана сваког календарског квартала ажуриране по-
датке о капиталним пројектима преноси у интегралну 
базу капиталних пројеката; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

економске науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање три  године  радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
122. Радно место: стручно-аналитички и  
       финансијски послови  
 
- звање: млађи саветник   
- број службеника:1 
 
Опис послова: 
- Води базу капиталних пројеката; 
- ажуриране податке о капиталним пројектима 

преноси у интегралну базу капиталних пројеката 
најкасније у року од 45 дана од последњег дана сваког 
календарског квартала; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе,  начелника Одељења и начелника Градске управе.  
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Услови: стечено високо образовање из области 
економске науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање једна година радног 
искуства у струци или најмање пет година проведених 
у радном односу код послодавца у  складу са  чланом 
1 став 1 и 2 Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе,  
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
123. Радно место: ликвидатор 
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Врши рачунску, формалну и суштинску про-

мену материјално-финансијске документације и рачу-
новодствених исправа; 

- припрема налоге за пренос средстава на осно-
ву Одлуке о буџету; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена економска школа, 
положен државни стручни испит,  најмање  пет година 
радног искуства у струци, познавање рада на рачу-
нару (MS Office пакет и интернет). 

 
 
1.7.3. СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 
124. Радно место: шеф Службе  
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Руководи радом Службе; 
- припрема  финансијске планове директних 

буџетских корисника;  
- обавештава директне буџетске кориснике о 

одобреним расположивим апропријацијама; 
- координира извршавање буџета;  
- врши организацију спровођења годишњег по-

писа; 
- врши сравњење пословних књига са добавља-

чима; 
- одговоран је за чување пословних књига; 
- даје смернице директним буџетским корисни-

цима за припрему и измене финансијских планова;  
- учествује у мониторингу остварења инди-

катора програма, програмских активности и пројеката 
директних корисника;  

- врши сравњење са главном књигом трезора, 
припрема финансијски извештај директних кори-
сника и друге извештаје на захтев надлежних органа; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

економске науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на фа-
култету, положен државни стручни испит, најмање 
пет година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
125. Радно место: финансијски послови  
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Врши унос финансијских планова и промену 

апропријација у рачуноводствени програм директних 
корисника;  

- врши пријем и контролу рачуноводствених 
исправа, припрема документацију за књижење и 
контирање налога за директне кориснике; 

- усклађује евиденције са добављачима;  
- врши сравњење и усклађивање аналитичких 

евиденција са добављачима и купцима и припрема 
нацрт ИОС (извод отворених ставки); 

- води помоћне књиге по свим буџетским кла-
сификацијама; 

- саставља билансе и извештаје; 
- обрачунава пдв и припрема пореске пријаве; 
- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 

начелника Одељења и начелника Градске управе.  
 
Услови: стечено високо образовање из области 

економске науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
три године радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
126. Радно место: материјално-финансијски 

послови основних средстава  
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Води помоћне књиге основних средстава и 

аналитичку евиденцију основних средстава; 
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- води материјално- финансијско књиговодство 
и врши хронолошко одлагање за архивирање це-
локупне документације у вези са финансијско-
материјалним пословањем из надлежности Службе; 

- врши квартално и годишње усаглашавање 
главне књиге са помоћним књигама и евиденцијама; 

- учествује у изради завршног рачуна, врши 
обрачун амортизације основних средстава;  

- врши усклађивање стања имовине са 
стварним стањем на основу пописа; 

- предлаже расходе, расходовање имовине и 
отпис основних средстава; 

- одобрава обрачун ревалоризације за откуп 
станова;  

- доставља податке о књиговодственој вредно-
сти непокретности у јавној својини града Крушевца 
надлежној Служби за управљање имовином; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

економске науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
127. Радно место: финансијски послови  
 
- звање: млађи саветник  
- број службеника: 2 
 
Опис послова: 
- Врши унос финансијских планова и промена 

апропријација у рачуноводствени програм директних 
корисника, усклађује евиденције са добављачима; 

- врши сравњење и усклађивање аналитичких 
евиденција са добављачима и купцима и припрема 
нацрт ИОС (извод отворених ставки);  

- води помоћне књиге по свим буџетским кла-
сификацијама;  

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе и начелника Одељења.  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

економске науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање једна 
година радног искуства у струци или најмање пет 
година проведених у радном односу у Градској 
управи града Крушевца у складу са  чланом 1 став 1 и 

2 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе,  познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
128. Радно место: аналитички и финансијски 

послови  
 
- звање: сарадник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Евидентира захтеве за трансфер средстава, вр-

ши интерне контролне поступке у виду превентивне 
контроле наменског трошења буџетских средстава; 

-  води регистар; 
- разматра захтеве за плаћање и трансфер сред-

става; 
- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 

начелника Одељења и начелника  Градске управе. 
 
Услови: стечено високо образовање из области  

менаџмента на основним академским студијама у оби-
му од 180 ЕСПБ бодова, основним стру-ковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три 
године, положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
129. Радно место: аналитички и финансијски 

послови 
 
- звање: млађи сарадник    
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Послови евидентирања и вођења регистра 

захтева за плаћање и трансфер средстава и регистре 
контроле рачуна директних и индиректних буџетских 
корисника; 

- врши рачунску, формалну и суштинску про-
веру материјално-финансијске документације и рачу-
новодствених исправа; 

- доставља овлашћеном лицу на оверу контро-
лисану и потписану материјално-финансијску доку-
ментацију, припрема налоге за плаћање; 

- врши пренос података и документације из ли-
квидатуре у финансијско књиговодство; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

економских наука или информатике 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, најмање девет месеци радног искуства 
у струци или најмање пет година проведених у 
радном односу код послодавца у складу са  чланом 1 
став 1 и 2 Закона о запосленима у аутономним покра-
јинама и јединицама локалне самоуправе,  познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
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130. Радно место: књиговођа за буџетске 
кориснике  

 
- звање: виши референт  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Обавља послове књиговође за директне бу-

џетске кориснике;  
- књижи расходе и издатке на основу финан-

сијске документације; 
- обавља финансијско-књиговодствене послове; 
- учествује у сравњењу пословних књига трезо-

ра, помоћних књига и помоћних евиденција буџет-
ских корисника, буџетских фондова и рачуна 
посебних намена; 

- води регистар измирења новчаних обавеза; 
- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-

бе, начелника Одељења и начелника Градске управе.  
 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена економска школа или 
гимназија, положен државни стручни испит,  најмање  
пет година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
131. Радно место: финансијски послови и 

послови обрачуна зарада 
 
- звање: млађи саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Припрема потребну документацију и врши 

обрачун зарада, превоза, накнада, отпремнина и 
других личних примања, израду платних спискова 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, издаје потврде о 
зарадама, припрема обрасце М4 и доставља надлеж-
ном органу, учествује у вођењу регистра запослених;  

- евидентира све промене на подрачунима са 
свим пратећим књижењима и на прописаним обрас-
цима; 

- припрема месечне извештаје о променама на 
подрачунима;  

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

економске науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање једна 

година радног искуства у струци или најмање пет 
година проведених у радном односу код послодавца у 
складу са  чланом 1 став 1 и 2 Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне само-
управе,  познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет). 

 
132. Радно место: благајник 
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Води евиденцију и обрачун путних налога за 

службена путовања у земљи и иностранству, исплату 
путних рачуна и других готовинских плаћања мањих 
новчаних износа; 

- води дневник и аналитику благајне и саставља 
благајничке извештаје; 

- припрема потребну документацију и врши 
обрачун накнада физичким лицима по разним 
основама; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено средње образовање у четво-

рогодишњем трајању, завршена економска школа, 
положен државни стручни испит,  најмање  пет година 
радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
 
 
1.8. ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
        И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
 
133. Радно место: начелник Одељења  
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Руководи радом Одељења, организује и 

планира обављање послова из надлежности Одељења; 
- обавља најсложеније нормативно  - правне 

послове везане за припрему општих и појединачних 
нормативних аката које доносе органи града; 

- стара се о благовременом и законитом 
обављању послова у Одељењу; 

- пружа стручна упутства, координира и над-
зире рад запослених у Одељењу;  

- координира управне послове и контролише 
примену уједначене праксе при поступању у 
управним предметима; 

- решава сложена стручна питања, израђује 
акте о најсложенијим стручним питањима користећи 
посебна знања и вештине; 

- присуствује седницама Градског већа и 
Скупштине града у својству овлашћеног известиоца 
по позиву; 

- сарађује са другим одељењима у Градској 
управи и обавља и друге послове по налогу начелника 
Градске управе.  
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Услови: 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
134. Радно место: канцеларијски послови 
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Пријем, преглед, евидентирање поште и 

достављање у рад предмета; 
- пружање помоћи странкама при попуњавању 

захтева из надлежности Одељења; 
- експедовање поште и архивирање предмета; 
- обавља и друге административно-техничке 

послове по налогу шефова Служби, начелника 
Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању друштвеног или природно-мате-
матичког смера, положен државни стручни испит,  
најмање пет година радног искуства у струци, позна-
вање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
 
1.8.1. СЛУЖБА ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ 
          ПОСЛОВЕ 
 
135. Радно место: шеф Службе  
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Руководи радом Службе;  
- припрема нацрте и предлоге нормативних 

аката из имовинско правне области; 
- координира управно-правним пословима и 

контролише примену уједначене праксе у поступању 
у управним предметима;  

- спроводи управни поступак у првом степену; 
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: 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 фа-
култету, положен државни стручни испит, најмање 

пет година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
136. Радно место: управни послови  
 
- звање: саветник  
- број службеника: 3 
 
Опис послова: 
- Оцењује исправе, води првостепени управни 

поступак и израђује првостепене управне акте из 
имовинско-правне области; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
137. Радно место: дактилограф  
 
- звање: намештеник пета врста радних места 
- број намештеника: 1 
 
Опис послова: 
- Куцање, препис, умножавање и слагање мате-

ријала; 
- експедиција поште;  
- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-

бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: Стечено основно образовање, дактило-

графски курс Ia или Ib класе, познавање рада на 
рачунару. 

 
 
1.8.2 СЛУЖБА ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ  
         ПОСЛОВЕ 
 
 
138. Радно место: шеф Службе  
 
 - звање: самостални саветник  
 - број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Руководи  и координира радом Службе; 
- припрема нацрте и предлоге општих и поје-

диначних аката из стамбено-комуналне области; 
- израђује појединачне акте који се односе на 

издавање одобрења, сагласности, регистрацију, као и 
друге прописане акте; 
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- обрађује правне предмете и решава их у првом 
степену; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
139. Радно место:  управно-надзорни послови   
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Праћење реализације уговора о јавно-при-

ватном партнерству у области комуналних делатно-
сти; 

- Припрема извештаје о раду јавних предузећа 
чији је оснивач град Крушевац 

- припрема нацрте општих и појединачних 
аката из ове области; 

- обавља и друге сложене послове по налогу 
шефа Службе, начелника Одељења и начелника 
Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области  

економске науке или пољопривреде, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
пет година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
140. Радно место:  управно-надзорни послови   
 
- звање: саветник  
- број службеника: 2 
 
Опис послова: 
- Врши надзор над законитошћу појединачних 

аката јавних предузећа чији је оснивач Град Крушевац; 
- припрема нацрте појединачних аката из ове 

области; 
- обавља и друге послове по налогу шефа 

Службе, начелника Одељења и  начелника Градске 
управе.  

 

Услови: стечено високо образовање из области  
економске науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
141. Радно место: управни  послови  
 
 - звање: млађи саветник  
 - број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Oцењује исправе; 
- води првостепени управни поступак и изра-

ђује првостепене акте из стамбено-комуналне обла-
сти;  

- учествује у изради општих аката из делокруга 
рада Службе; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и  начелника Градске 
управе. 

  
Услови: 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање једна 
година радног искуства у струци или најмање пет 
година проведених у радном односу код послодавца у 
складу са  чланом 1 став 1 и 2 Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет). 

 
142. Радно место:  послови саобраћаја 
 
 - звање: саветник  
 - број службеника: 2 
 
Опис послова: 
- Обавља послове из области безбедности и 

техничког регулисања саобраћаја;  
- оцењује исправе, води управни поступак и 

израђује првостепена управна акта; 
- обавља стручне послове за потребе Савета за 

безбедност саобраћаја; 
- обавља и друге послове по налогу шефа 

Службе, начелника Одељења и  начелника Градске 
управе.  
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Услови: стечено високо образовање из области 
саобраћаја на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјали-
стичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студи-
јама у трајању од најмање четири године или специ-
јалистичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит, најмање три године радног иску-
ства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет). 

 
143. Радно место: послови саобраћаја 
 
 - звање: сарадник  
 - број службеника: 1  
 
Опис послова: 
- Обавља  управно-правне послове из области 

ауто-такси превоза и теретног саобраћаја; 
- води евиденцију о ауто-такси превозницима и 

даје обавештења и информације странкама о примље-
ним, обрађеним и експедованим предметима; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и  начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области  

друштвених или техничких наука 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, најмање три године радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет). 

 
 
1.8.3. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ  
          ИМОВИНОМ 
 
144. Радно место: шеф Службе 
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Руководи радом Службе, припрема нацрте и 

предлоге нормативних аката из области управљања 
имовином и појединачних аката о прибављању, оту-
ђењу и располагању непокретностима у јавној 
својини града Крушевца; 

- обавља стручне послове уписа права својине 
града Крушевца на непокретностима које користи 
Град и на којима право коришћења имају јавна 
предузећа, установе и месне заједнице; 

- обавља и друге послове по налогу  начелника 
Одељења и  начелника Градске управе.  

 
Услови: 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
145. Радно место: управни послови   
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Врши стручне послове, послове идентифи-

кације и евидентирања (евиденција и попис) непо-
кретности у јавној својини града Крушевца; 

- прибавља документацију погодну за упис пра-
ва јавне својине града Крушевца, односно права 
коришћења на објектима и другим непокретностима; 

- прибавља документацију за озакоњење објека-
та на којима ће се град Крушевац уписати као носилац 
права јавне својине и подноси захтеве за озакоњење; 

- припрема потребну документацију и подноси 
захтеве за упис права на непокретностима које 
користе органи и организације чији је оснивач град 
Крушевац, на основу овлашћења Градоначелника; 

- води евиденцију о непокретностима у јавној 
својини града Крушевца, доставља податке о праву 
коришћења и праву својине на непокретностима пу-
тем web апликација у Централни регистар Републичке 
дирекције за имовину РС; 

- припрема предлоге аката и врши стручно-
административне послове у поступку отуђења непо-
кретности из јавне својине града Крушевца непосред-
ном погодбом; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и  начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области  правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
146. Радно место: стручно-оперативни 

послови ГИС-а   
 
- звање: млађи саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Стручно-оперативни послови везани за посло-

ве уписа права јавне својине града Крушевца на 
непокретностима – вођење евиденција о стању, вре-
дности, кретању непокретности, стално ажурирање 
насталих промена; 

- достављање података и евиденција о праву ко-
ришћења и праву својине на непокретностима путем 
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web апликација у Централни регистар Републичке 
дирекције за имовину Републике Србије; 

- послови ГИС-а; 
- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-

бе, начелника Одељења и  начелника Градске управе. 
 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области  правне науке или из области менаџмента  на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, најмање једна година радног искуства 
у струци или најмање пет година проведених у 
радном односу код послодавца у складу са  чланом 1 
став 1 и 2 Закона о запосленима у аутономним по-
крајинама и јединицама локалне самоуправе,  позна-
вање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
 
1.9. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ  
ДЕЛАТНОСТИ 
 
147. Радно место: начелник Одељења  
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Руководи радом Одељења, организује и пла-

нира обављање послова из надлежности Одељења;  
- обавља најсложеније нормативно-правне пос-

лове везане за припрему општих и појединачних 
нормативних аката из надлежности Одељења; 

- стара се о благовременом и законитом обав-
љању послова у Одељењу; 

- пружа стручна упутства, координира и надзи-
ре рад запослених у Одељењу; 

- присуствује седницама Градског већа у свој-
ству овлашћеног известиоца по позиву; 

- сарађује са другим одељењима у Градској 
управи;  

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области  

правних наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студијама, специ-
јалистичким академским студијама, специјалисти-
чким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање пет година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
 
 

148. Радно место: финансијско планирање и 
инвестиције  

 
- звање: саветник  
- број службеника:1 
 
Опис послова: 
- обавља аналитичко-планске послове из надле-

жности Одељења; 
- припрема финансијске планове капиталних 

инвестиција из надлежности Одељења и прати 
њихово извршење у сарадњи са другим одељењима;  

- израђује информације и анализе о утрошку 
финансијских средстава буџетских корисника и 
корисника који средства из буџета реализују у оквиру 
програма и пројеката од јавног интереса у наведеној 
области; 

- пружа стручну помоћ буџетским корисници-
ма и корисницима који средства из буџета реализују у 
оквиру програма и пројеката од јавног интереса у 
наведеној области; 

- прати цене буџетских корисника и предлаже 
одговарајуће измене; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

економске науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
149. Радно место: канцеларијски послови  
 
- звање: виши референт  
- број службеника:1 
 
Опис послова:  
- пријем, прегледање, евидентирање и експеди-

ција поште,  достављање у рад предмета; 
- преглед и овера спискова за превоз запо-

слених у образовању и ученика основних школа;  
- обавља одређене административно-техничке 

послове у поступку остваривања права на субвенције 
у социјалној заштити; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена економско-трговинска 
школа, положен државни стручни испит, најмање  пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 
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1.9.1. СЛУЖБА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,  
КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ, СПОРТ И   
ИНФОРМИСАЊЕ 
 
150. Радно место: шеф Службе  
 
- звање: саветник   
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Руководи радом Службе и стара се о благо-

временом обављању послова у Служби; 
- прати стање и реализацију програма рада 

установа, учествује у припреми општих аката и 
доноси појединачна акта из ових области; 

- припрема опште и појединачне акте који се 
односе на доделу средстава традиционалним црквама 
и верским заједницама и организацијама у области 
културе; 

- учествује у припреми  предлога  финансијских 
планова у поступку доношења одлуке о буџету и 
прати њихово извршење; 

- прати реализацију усвојених финансијских 
планова буџетских корисника који средства из буџета 
реализују у оквиру програма и пројеката од јавног 
интереса у области културе, омладинске политике, 
спорта и информисања; 

- учествује у поступку спровођења  конкурса за 
додељивање средстава за финансирање односно 
суфинансирање пројеката и програма из делокруга 
рада Службе;  

- послови на имплементацији Плана развоја 
културе града Крушевца; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области друштвених 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, више од три 
године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
151. Радно место: просветни инспектор  
 
- звање: саветник  
- број службеника: 2 
 
Опис послова:  
- врши контролу поступања установе у погледу 

примене закона, других прописа и општих аката, осим 
контроле која се односи на стручно-педагошку про-
веру рада установе; 

- врши контролу испуњености услова за по-
четак рада установе, као и за проширење делатности, 
предузима мере ради остваривања права и обавеза 
ученика и родитеља, наставника, васпитача или 
стручног сарадника и директора; 

- контролише поступак уписа; 
- контролише испуњеност прописаних услова 

за спровођење испита; 
- врши преглед прописане евиденције коју води 

установа и обавља друге инспекцијске послове у 
складу са Законом;  

- обавештава други орган о потреби преду-
зимања мера за које је надлежан; 

- припрема информације и извештаје о раду; 
- за свој рад непосредно је одговоран начелнику 

Одељења и начелнику Градске управе. 
 
Услови: стечено високо образовање на студијама 

другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије и специјалистичке академске  
студије), по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису које је уређивало високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, положен 
државни стручни испит, положен испит за инспекто-
ра, најмање пет година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет).  

 
152. Радно место: спортски инспектор 
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- врши инспекцијски надзор у области спорта и 

налaже мере у складу са Законом о спорту;  
- води законом прописане евиденције; 
- прикупља податке и прати и анализира стање 

у области свог делокруга; 
- сачињава информације и извештаје у вези са 

стањем у области  спорта;  
- обавља и друге послове у складу са Законом о 

спорту и Законом о инспекцијском надзору; 
- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 

начелника Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: стечено високо образовање  из научне 

области правне науке или из области спорта и физичке 
културе на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, мастер струковним студијама, специјали-
стичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјали-
стичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, положен испит за инспектора, најмање 
пет година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
153. Радно место: студијско-аналитички послови  
 
- звање:  саветник     
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- припрема општих и појединачних аката из 

области образовања и информисања; 



52                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 5                                 26.04.2021.  

 

- стручни послови на припреми и спровођењу 
аката за потребе награђивања и стипендирања 
ученика и студената; 

- стручни послови припреме и спровођења про-
грама у области образовања и информисања; 

- послови на изради и имплементацији стра-
тешких докумената у области образовања и информи-
сања; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења  и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање  из научне 

области друштвених 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
154. Радно место: послови из области спорта  
 
- звање: млађи саветник  
- број службеника: 1 
 
      Опис послова:  
- припрема општих и појединачних аката из 

области физичке културе и спорта; 
- координација и праћење рада Установе у 

области физичке културе; 
- стручни послови припреме, спровођења  и 

контроле реализације програма и трошења буџетских 
средстава у области физичке културе и годишњих и 
посебних програма спортских организација; 

- послови на имплементацији стратешких доку-
мената из области спорта; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења  и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање  из научне 

области друштвених  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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање једна 
година радног искуства у струци или најмање пет 
година проведених у радном односу код послодавца у 
складу са  чланом 1 став 1 и 2 Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе,  познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет). 

 
155. Радно место: послови за рад са младима 
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
 

Опис послова:  
- Обавља стручне послове који се односе на 

подстицање младих да се организују, удружују и 
учествују у друштвеним токовима; 

- послови заштите интереса младих и помоћ у 
остваривању њихових интереса;  

- сарадња са удружењима, институцијама и 
установама на локалном и националном нивоу; 

- послови имплементације Локалног акционог 
плана за младе (ЛАП) и Локалног плана акције за децу 
(ЛПА), учествује у изради Програма развоја града у 
наведеним областима; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање  из научне 

области друштвених 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
156. Радно место: оперативно-администра-

тивни послови за рад са младима 
 
- звање: виши  референт  
- број службеника:1 
 
Опис послова:  
- Обавља оперативно-административне посло-

ве који се односе на умрежавање, комуникацију и 
координацију са свим релевантним партнерима омла-
динске политике; 

- остварује комуникацију и сарадњу са мла-
дима, удружењима младих и за младе у циљу 
подстицања активизма младих и ствара услове за 
учешће младих у процесима доношења одлука; 

- учествује у реализацији програма и пројеката 
за младе; 

- прати потребе младих анализом трендова, ста-
ња и потреба,  

- води базу података о активним удружењима 
младих и за младе, као и неформалним групама у 
локалној заједници; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена Гимназија или еко-
номско-трговинска школа, положен државни стручни 
испит, најмање пет година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
157. Радно место: управни послови и послови 

образовања 
 
- звање: млађи саветник  
- број службеника: 1 
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Опис послова: 
- Стручни послови ученичког и студентског 

стандарда; 
-  стручни и  административни послови који се 

односе на рад Интерресорне комисије;  
- прикупља, контролише и оверава потребну 

документацију за ученичке и студентске стипендије и 
кредите и домове; 

- издаје уверења за која се не води службена 
евиденција;  

- обавља послове у вези уписа деце у припрем-
ни предшколски програм; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање  из научне 

области друштвених 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 факулте-
ту, положен државни стручни испит, најмање једна 
година радног искуства у струци или најмање пет 
година проведених у радном односу код послодавца у 
складу са  чланом 1 став 1 и 2 Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе,  познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет). 

 
158. Радно место: административно-техни-

чки послови  
 
- звање: виши референт  
- број службеника:1 
 
Опис послова:  
- Издавање потврда за повлашћени превоз 

студената; 
- послови контроле и испоруке енергената за 

потребе школа и вођење евиденција за енергенте;  
- обавља и друге административно - техничке 

послове за потребе Одељења; 
- обавља послове заштите од пожара; 
- обавља и друге послове по налогу шефа 

Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе.  

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена  економско-трговинска 
или хемијско-технолошка школа, положен државни 
стручни испит, положен стручни испит из области 
заштите од пожара, најмање пет година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
 
 
 
 
 
 

1.9.2. СЛУЖБА ЗА ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ  
 
159. Радно место: шеф Службе  
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Руководи и организује рад Службе и пружа 

стручну помоћ запосленима; 
- обавља сложене управне  послове решавања у 

првом степену у области дечје заштите, породиљских 
права и посебне нега детета, регресирање трошкова 
боравка у предшколској установи за децу са сметњама 
у развоју и без родитељског старања;  

- израђује општа акта из надлежности Службе; 
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
160. Радно место: послови утврђивања права 

на родитељски и дечји додатак и проширена права 
у области дечје заштите по градским одлукама  

 
- звање: млађи саветник  
- број службеника:  1 
 
Опис послова: 
- води првостепени управни поступак и израђу-је 

првостепене управне акте о праву на родитељски и 
дечји додатак;  

- води првостепени управни поступак и израђује 
првостепене управне акте о праву на новчану накнаду 
незапосленим породиљама и регресирању трошкова 
боравка за децу у предшколским установама; 

- припрема извештаје о кретању броја корисни-
ка и води евиденцију о донетим решењима; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање једна 
година радног искуства у струци или најмање пет 
година проведених у радном односу код послодавца у 
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складу са  чланом 1. став 1 и 2 Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе,  познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет). 

 
161. Радно место: послови утврђивања права 

на родитељски и дечји додатак  
 
- звање: сарадник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Води првостепени управни поступак и 

израђује првостепене управне акте о праву на роди-
тељски и дечји додатак;  

- припрема извештаје о кретању броја корисни-
ка и води евиденцију о донетим решењима; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на сту-дијама у 
трајању до три године, положен државни стручни 
испит, најмање три године радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
162. Радно место: финансијско-материјални 

послови  
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- обавља финансијско-материјалне послове 

везане за исплату накнаде зараде за време поро-
диљског одсуства, одсуства са рада  ради неге детета 
и одсуства са рада ради посебне неге детета; 

- врши пријем и оверу спискова за исплату накнада 
зарада за запослене код послодавца, као и пратеће 
документације која се доставља уз исплатне спискове; 

- проверава исправност обрачуна накнаде за-
раде, пореза и доприноса, као и укупан износ за 
рефундацију средстава послодавцима; 

- ради комплетан обрачун и исплату накнаде 
зараде за породиље које самостално обављају дела-
тност и које немају друге запослене; 

- саставља месечне, полугодишње и годишње 
извештаје; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена  гимназија или економ-
ско–трговинска школа, положен државни стручни 
испит,  најмање  пет година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
163. Радно место: послови оператера 
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 1 

Опис послова: 
- Послови уноса података везаних за при-

знавање права на дечји и родитељски додатак и права 
по одлукама Града Крушевца (незапослене породиље) 
и друго; 

- послови уноса података везаних за оствари-
вање осталих права из области друштвене бриге о 
деци и достављање решења ресорном министарству; 

- израђује спискове незапослених породиља и 
доставља на исплату; 

- административни послови за потребе Коми-
сије за посебну негу детета; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено средње образовање у четво-

рогодишњем трајању, завршена  економско-трговин-
ска школа, положен државни стручни испит,  најмање  
пет година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
164. Радно место: послови писарнице  
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Обавља канцеларијске послове који су везани 

за пријем, евиденцију, достављање у рад аката и 
предмета, развођење аката и отпремање поште; 

- давање обавештења странкама  у области 
остваривања права на дечји и родитељски додатак  и 
породиљско одсуство; 

- врши контролу исправности и комплетности 
документације; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе.  

Услови: стечено средње образовање у четворо-
годишњем трајању, завршена  гимназија или еко-
номско-трговинска или хемијско-технолошка школа, 
положен државни стручни испит,  најмање  пет година 
радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
 
1.9.3. СЛУЖБА ЗА БОРАЧКУ И БОРАЧКО-   
          -ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ  
 
165. Радно место: шеф Службе 
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Руководи и организује рад Службе и пружа 

стручну помоћ запосленима; 
- обавља сложене управне  послове решавања у 

првом степену у области борачке и борачко- 
инвалидске заштите; 

- израђује општа акта из надлежности Службе; 
- учествује у припреми предлога финансијског 

плана у поступку доношења Одлуке о буџету у оквиру 
спровођења програма и пројеката  који се односе на 
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расписивање конкурса од јавног интереса у области 
културног наслеђа, традиција ослободилачких ратова 
и стандарда ветерана; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе; 

 
Услови: 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, више од пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
166. Радно место: обрачун накнада из борачке 

и борачко-инвалидске заштите  
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Обрачун и исплата новчаних накнада по ос-

нову права из борачке и борачко-инвалидске заштите; 
- вођење одговарајуће евиденције из наведене 

области;  
- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-

бе, начелника Одељења и начелника Градске управе.  
 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена  економско-трговинска 
школа, положен државни стручни испит, најмање  пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
 
167. Радно место:  послови писарнице  
 
- звање: виши референт  
- број службеника:1 
 
Опис послова: 
- Обавља канцеларијске послове који су везани 

за пријем, евиденцију, достављање у рад аката и 
предмета, развођење аката и отпремање поште;  

- врши контролу исправности и комплетности 
документације;  

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена гимназија или економ-
ско-трговинска школа, положен државни стручни 
испит,  најмање  пет година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
 
 
 
 
 

1.9.4. СЛУЖБА ЗА СОЦИЈАЛНУ И 
     ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
 
168. Радно место: шеф Службе  
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- руководи и  организује рад Службе; 
- стара се о благовременом обављању послова и 

пружа стручну помоћ запосленима; 
- обавља  најсложеније студијско-аналитичке 

послове из делокруга рада Службе; 
- учествује у изради и припреми предлога стра-

тешких докумената и прати спровођење стратешко-
планских докумената из делокруга рада Службе; 

- израђује студије, анализе и друге стручне 
информације из делокруга рада Службе; 

- прати стање и реализацију програма рада 
установа из области социјалне и здравствене заштите; 

- прати реализацију права и услуга у области 
социјалне заштите; 

- учествује у припреми предлога финансијских 
планова из делокруга рада Службе у поступку доно-
шења Одлуке о буџету и прати њихово извршење; 

- прати реализацију усвојених финансијских 
планова буџетских корисника који средства из буџета 
реализују у оквиру програма и пројеката од јавног 
интереса у области социјалне и здравствене заштите; 

- учествује у поступку спровођења конкурса за 
додељивање средстава за финансирање, односно 
суфинансирање програма и пројеката од јавног 
интереса из делокруга рада Службе; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области друштвено-хуманистичких наука на основ-ним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академ-ским 
студијама, специјалистичким струковним сту-дијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студи-јама на 
факултету, положен државни стручни испит, више од 
три године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
169. Радно место: студијско-аналитички 

послови  
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Обавља стручне и административне послове 

за спровођење мера популационе политике и оства-
ривање права из ове области;  

- учествује у припреми предлога финансијског 
плана у поступку доношења Одлуке о буџету у оквиру 
спровођења мера популационе политике и програма и  

 



56                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 5                                 26.04.2021.  

 

пројеката  који се односе на расписивање конкурса из 
области социјалне заштите, борачко-инвалидске 
заштите и заштите лица са инвалидитетом и прати 
реализацију; 

- обавља стручне и административне послове за 
потребе Комисије за избор програма и пројеката од 
јавног интереса у области социјалне заштите, 
борачко-инвалидске заштите и заштите лица са 
инвалидитетом и Комисије за спровођење мера и 
активности популационе политике града Крушевца; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе; 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

друштвених наука и менаџмента на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
три године радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
170. Радно место: нормативно–правни и  

управни послови 
 
- звање: млађи саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Обавља нормативне и управне послове из 

области социјалне и здравствене заштите; 
- израђује општа и појединачна акта у области 

социјалне и здравствене заштите; 
- прати стање и реализацију програма рада 

установа из области социјалне и здравствене заштите; 
- води првостепени поступак за остваривање 

права на субвенције у социјалној заштити-стицање 
статуса енергетски угроженог купца и права на 
јединствену инвалидску паркинг карту особа са 
инвалидитетом на јавним паркиралиштима; 

- обавља стручне и административне послове за 
потребе Комисије за избор програма и пројеката од 
јавног интереса у области здравствене заштите; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање једна 
година радног искуства у струци или најмање пет 
година проведених у радном односу код послодавца у 
складу са  чланом 1. став 1 и 2 Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе,  познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет). 

 
171. Радно место: управно-правни  послови 
 
- звање: млађи саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Води  првостепени поступак за остваривање 

права на субвенције у социјалној заштити-стицање 
статуса енергетски угроженог купца и права на 
јединствену инвалидску паркинг карту особа са 
инвалидитетом на јавним паркиралиштима; 

- израђује општа и појединачна акта у области 
социјалне и здравствене заштите; 

- обавља стручне и административне послове за 
потребе Савета за здравље; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: 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, најмање 
једна година радног искуства у струци или најмање 
пет година проведених у радном односу код 
послодавца у складу са  чланом 1 став 1 и 2 Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
 
 
1.10. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ  
         ПОСЛОВЕ 
 
172. Радно место: начелник Одељења  
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Руководи радом Одељења, организује и 

планира обављање послова из надлежности Одељења; 
- стара се о благовременом обављању послова у 

Одељењу; 
- пружа одређена стручна упутства, коорди-

нира и надзире рад запослених у Одељењу; 
- прати и проучава стање у свим областима 

инспекцијског деловања и даје предлоге за преду-
зимање одговарајућих мера; 

- остварује сарадњу са другим Одељењима 
Градске управе, имаоцима јавних овлашћења у циљу 
ефикасног обављања инспекцијског надзора; 

- припрема одговарајуће извештаје по захтеву 
органа Града; 
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- присуствује седницама Градског већа  у 
својству овлашћеног известиоца, по позиву; 

- обавља   и друге послове по налогу начелника 
Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области у оквиру образовно научног поља природно-
математичких или техничко-технолошких или дру-
штвених наука  на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, положен испит за инспектора, 
најмање пет година радног искуства на пословима 
инспекцијског надзора, познавање рада на рачунару 
(MS Office пакет и интернет). 

 
173. Радно место: канцеларијски послови  
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Послови пријема захтева, формирање и достав-

љање у рад и отпремање поште; 
- даје информације странкама у вези са захтевима; 
- вођење одговарајућих евиденција; 
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена Гимназија или еко-
номско-трговинска школа, положен државни стручни 
испит,  најмање  пет година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
174. Радно место: управно-правни послови 
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Решава у управном поступку у првом степену  

из делокруга рада Одељења; 
- припрема одговоре на жалбу када у другом 

степену решава Градско веће; 
- припрема информације и извештаје из 

делокруга рада Одељења; 
- учествује у изради општих аката у сарадњи са 

одговарајућим Одељењем Градске управе; 
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Одељења и начелника Градске управе.  
 
Услови: 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
175. Радно место: послови извршења решења 
 
- звање: млађи сарадник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Предлаже и учествује у  сачињавању програма 

за уклањање објеката и стара се за његово извршење; 
- прикупља информације о извршним реше-

њима и сарађује са инспекторима, другим органима и 
организацијама у циљу ефикасног обављања послова; 

- организује извршење и обавештава изврше-
ника, фирму, комуналну милицију и друге који 
учествују у извршењу о тачном датуму и времену 
заказаног извршења; 

- прати извршење и сачињава записник из-
вршења;  

- уручује странкама решења или закључке из 
делокруга Одељења; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

друштвених или природних  наука или менаџмента 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, најмање девет 
месеци радног искуства у струци или најмање пет 
година проведених у радном односу код послодавца 
из  члана 1 став 1 и 2 Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне само-
управе, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет). 

 
176. Радно место: послови извршења решења  
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Организује и прати извршење извршних или 

коначних решења из делокруга Одељења; 
- присуствује извршењу и сачињава записник;  
- води потребне евиденције; 
- сарађује са инспекторима, другим органима и 

организацијама у циљу ефикасног обављања послова; 
- по потреби обезбеђује присуство полиције код 

извршења решења; 
- уручује странкама решења или закључке из 

делокруга Одељења;  
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, друштвеног или природног или 
техничко-технолошког смера, положен државни 
стручни испит,  најмање  пет година радног искуства 
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у струци, познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет). 

 
177. Радно место: дактилограф  
 
- звање: намештеник пета врста радних места 
- број намештеника: 2 
 
Опис послова: 
- Куцање, препис, умножавање и слагање мате-

ријала; 
- експедиција поште; 
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Одељења и начелника Градске управе. 
 
Услови: Стечено основно образовање, дактило-

графски курс Ia или Ib класе, познавање рада на 
рачунару. 

 
 
 
1.10.1. ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 
 
178. Радно место: главни грађевински 

инспектор  
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Обавља сложене управно- надзорне послове у 

области грађевинсрства, координира рад грађевин-
ских инспектора и стара се о законитом и благо-
временом обављању послова из делокруга рада 
грађевинске инспекције; 

- издаје налог за инспекцијски надзор и обавља  
редован и вандредан инспекцијски надзор и пре-
дузима законом прописане мере; 

- подноси захтев за покретање прекршајног 
поступка односно кривичне пријаве и иницира 
поступак одузимања лиценце;  

- сарађује са републичким инспекцијама и 
другим органима и организацијама у циљу ефикасни-
јег вршења инспекцијског надзора; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области архитектуре или грађевинарства на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит,  поло-
жен испит за инспектора; најмање пет година радног 
искуства на пословима инспекцијског надзора, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
 
 

179. Радно место: грађевински инспектор  
 
- звање: саветник  
- број службеника: 4 
 
Опис послова:  
- Обавља управно-надзорне послове у области 

грађевинсрства; 
- обавља  редован и вандредан инспекцијски 

надзор, доноси решења и предузима законом про-
писане мере; 

- подноси захтев за покретање прекршајног 
поступка односно кривичне пријаве и иницира 
поступак одузимања лиценце;  

- сарађује са републичким инспекцијама и дру-
гим органима и организацијама у циљу ефикаснијег 
вршења инспекцијског надзора;  

- обавља и друге послове по налогу главног 
грађевинског инспектора, начелника Одељења и на-
челника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области архитектуре или грађевинарства на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит,  
положен испит за инспектора, најмање три године 
радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
 
1.10.2. КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 
 
180. Радно место: главни комунални 

инспектор  
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
 
Опис послова: 
- Обавља сложене управно-надзорне послове, 

врши надзор над радом јавних комуналних предузећа 
чији је оснивач град, односно другог вршиоца 
комуналне делатности коме је поверено обављање те 
делатности; 

- координира рад комуналних инспектора и 
стара се о законитом и благовременом обављању 
послова из делокруга рада Комуналне инспекције; 

- врши инспекцијски надзор,  врши редован и 
ванредан теренски и канцеларијски инспекцијски 
надзор; 

- врши инспекцијски надзор у области трговине 
ван продајног објекта осим даљинске трговине, 
истицања и придржавања радног времена и истицања 
пословног имена у складу са законом; 

- обавља послове овлашћеног инспектора по 
Закону о угоститељству;  
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- издаје налог за инспекцијски надзор  и 
предузима законом прописане мере; 

- подноси захтев за покретање прекршајног 
поступка  и издаје прекршајне налоге;  

- сарађује са републичким инспекцијама и 
другим органима и организацијама у циљу ефикас-
нијег вршења инспекцијског надзора; 

- организује и спроводи  непосредну сарадњу са 
Одељењем комуналне милиције; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области правне науке или економске науке или  
области шумарства, 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, најмање пет година радног 
искуства на пословима инспекцијског надзора,  
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
181. Радно место: комунални инспектор 
 
- звање: саветник  
- број службеника: 7 
 
Опис послова:  
- Обавља сложене управно- надзорне послове; 
- врши надзор над радом јавних комуналних 

предузећа чији је оснивач град, односно другог 
вршиоца комуналне делатности коме је поверено 
обављање те делатности; 

- врши инспекцијски надзор над одржавањем 
чистоће у граду и насељима, врши редован и ванредан 
теренски и канцеларијски инспекцијски надзор; 

- врши инспекцијски надзор у области трговине 
ван продајног објекта осим даљинске трговине, 
истицања и придржавања радног времена и истицања 
пословног имена у складу са законом; 

- обавља послове овлашћеног инспектора по 
Закону о угоститељству; 

- предузима законом прописане мере; 
- подноси захтев за покретање прекршајног 

поступка  и издаје прекршајне налоге; 
- сарађује са републичким инспекцијама и 

другим органима и организацијама у циљу ефикасни-
јег вршења инспекцијског надзора; 

- спроводи  непосредну сарадњу са Одељењем 
комуналне милиције; 

- обавља и друге послове по налогу главног 
комуналног инспектора, начелника Одељења и 
начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области правне науке или економске науке или  
области шумарства или менаџмента,  на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер стру-

ковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
182. Радно место: комунални инспектор 
 
- звање: млађи саветник  
- број службеника: 3 
 
Опис послова:  
- Обавља  управно- надзорне послове; 
- врши надзор над радом јавних комуналних 

предузећа чији је оснивач град, односно другог 
вршиоца комуналне делатности коме је поверено 
обављање те делатности; 

- врши инспекцијски надзор над одржавањем 
чистоће у граду и насељима, врши редован и ванредан 
теренски и канцеларијски инспекцијски надзор;  

- предузима законом прописане мере; 
- сарађује са републичким инспекцијама и дру-

гим органима и организацијама у циљу ефикаснијег 
вршења инспекцијског надзора; 

- спроводи  непосредну сарадњу са Одељењем 
комуналне милиције; 

- обавља и друге послове по налогу главног 
комуналног инспектора, начелника Одељења и 
начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области економске науке или  менаџмента,  на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мас-
тер струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, положен испит за инспектора, најмање једна 
година радног искуства у струци или најмање пет 
година проведених у радном односу код послодавца 
из  члана 1. став 1 и 2 Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет). 

 
183. Радно место: комунални инспектор  
 
- звање: сарадник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Врши инспекцијски надзор над  обављањем 

комуналне делатности и предузима законом пропи-
сане мере и радње;  

- стара се о извршењу донетих решења и 
наложених мера; 

- сарађује са другим службеним лицима (Кому-
налном милицијом);  



60                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 5                                 26.04.2021.  

 

- обавља и друге послове по налогу главног ко-
муналног инспектора, начелника Одељења и начел-
ника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области друштвених или природних наука или 
менаџмента, 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, положен 
испит за инспектора, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
184. Радно место: комунални инспектор за 

саобраћај и путеве  
 
- звање: саветник  
- број службеника: 2 
 
Опис послова:  
- Врши инспекцијски надзор над извршавањем 

закона и других прописа на одржавању, заштити, 
изградњи и реконструкцији локалних и некатего-
рисаних путева; 

- врши надзор над применом закона и прописа 
донетих на основу закона у обављању локалног 
превоза - ванлинијски превоз, посебни линијски 
превоз, превоз за сопствене потребе и такси превоз и 
општинских одлука у којима се регулише саобраћај и 
саобраћајна сигнализација; 

- предузима управне мере за које је законом 
овлашћен, доноси решења и стара се о њиховом 
спровођењу; 

- предлаже мере за безбедније одвијање саобра-
ћаја; 

- подноси захтеве за покретање прекршајног 
поступка;  

- сарађује са републичким инспекцијама, орга-
нима и организацијама у циљу ефикаснијег вршења 
надзора; 

- обавља и друге послове по налогу главног 
комуналног инспектора, начелника Одељења и начел-
ника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

саобраћаја на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, положен испит за инспек-
тора, најмање три године радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
 
 

1.10.3. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ  
            ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
185. Радно место: главни  инспектор за 

заштиту животне средине  
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Координира рад, стара се о законитом, пра-

вилном и правовременом обављању послова из 
делокруга инспекције за заштиту животне средине; 

- обавља управно-правне послове, вођење прво-
степеног управног поступка из делокруга рада 
еколошке инспекције; 

- врши надзор над активностима које се односе 
на сакупљање, привремено складиштење и транспорт 
интерног и неопасног отпада на локацији власника 
отпада за које надлежни орган Градске управе издаје 
дозволу; 

- сачињава записник, процењује ризик и налаже 
Законом прописане мере; 

- обавља редован канцеларијски и теренски ин-
спекцијски надзор у складу са планом инспекцијског 
надзора, учествује у изради истог и предузима 
Законом прописане мере; 

- врши ванредан теренски и канцеларијски 
инспекцијски надзор на основу пријава и процењивог 
ризика; 

- врши саветодавни  и контролни инспекцијски 
надзор , подноси захтеве за покретање прекршајног 
поступка;  

- припрема информације и води евиденцију о 
инспекцијском   надзору; 

- сарађује са републичким инспекцијама, дру-
гим органимаи организацијама у циљу ефикаснијег 
вршења инспекцијског надзора; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области природних 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, најмање пет година радног 
искуства на пословима инспекцијског надзора, позна-
вање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
186. Радно место: инспектор за заштиту 

животне средине    
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Врши инспекцијски надзор над применом 

закона из области заштите животне средине, као и 
прописа донетих на основу закона; 
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- налаже мере и стара се за њихово спровођење; 
- подноси захтев за покретање прекршајног 

поступка, односно кривичне пријаве; 
- обавља послове овлашћеног инспектора по 

Закону о угоститељству; 
- сарађује са републичким инспекцијама и 

другим органима и организацијама у циљу 
ефикаснијег вршења надзора;  

- води прописане евиденције и обавља друге 
послове утврђене законом; 

- обавља и друге послове по налогу главног 
инспектора за заштиту животне средине, начелника 
Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области природних 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
187. Радно место: инспектор за заштиту 

животне средине    
 
- звање: млађи саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Обавља управно-надзорне послове из области 

заштите животне средине, као и прописа донетих на 
основу закона; 

- налаже мере и стара се за њихово спровођење; 
- сарађује са републичким инспекцијама и дру-

гим органима и организацијама у циљу ефикаснијег 
вршења надзора;  

- води прописане евиденције и обавља друге 
послове утврђене законом; 

- обавља и друге послове по налогу главног 
инспектора за заштиту животне средине, начелника 
Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области пољопривреде или природних  наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, положен испит за инспектора, најмање једна 
година радног искуства у струци  или  најмање пет 
година проведених у радном односу код послодавца 
из  члана 1 став 1 и 2 Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе,   познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет). 

 

1.11. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ И  
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
188. Радно место: начелник Одељења  
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Руководи радом Одељења, организује и пла-

нира обављање послова из надлежности Одељења; 
- стара се о благовременом и законитом обав-

љању послова у Одељењу; 
- обавља најсложеније послове из надлежности 

Одељења; 
- пружа стручна упутства, координира и надзи-

ре рад запослених у Одељењу; 
- учествује у припреми  планова одбране и 

других општих аката из области одбране, општих 
аката из области цивилне заштите и планова и 
програма за вандредне ситуације; 

- сарађује са надлежним министарствима и 
другим организацијама у вези послова одбране, 
ванредних ситуација и миграција;  

- присуствује седницама Градског већа  у 
својству овлашћеног известиоца, по позиву; 

- обавља послове заштите од пожара; 
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Градске управе.  
 
Услови: стечено високо образовање из области 

одбране и заштите на основним академским студи-
јама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на осно-
вним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, положен стручни 
испит из области заштите од пожара, најмање пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
189. Радно место: нормативно-правни и 

управни послови  
 
- звање: млађи саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- обавља нормативно-правне и управне послове 

из делокруга рада Одељења; 
- припрема и израђује општа и појединачна 

нормативна акта из области одбране и ванредних 
ситуација, збрињавања избеглих и расељених лица и 
миграција; 

- обавља стручне послове у поступку решавања 
статуса избеглих и расељених лица и миграната; 

- обавља послове који се односе на планирање, 
припрему, примену и реализацију локалних планова 
докумената из делокруга рада Одељења; 

- припрема извештаје о спровођењу локалних 
планова докумената; 
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- прати реализацију пројеката по приспелим 
донацијама; 

- доноси  првостепена решења у управном по-
ступку по захтеву странке и по службеној дужности 
из области одбране, смањења ризика од катастрофа, 
помоћи и обнове услед елементарних и других 
несрећа; 

- води прописане евиденције и издаје уверења у 
складу са ЗУП-ом; 

-  учествује у раду административно-техничких 
послова Комисија из надлежности Одељења;       

- обавља и друге послове по налогу  начелника 
Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање једна 
година  радног искуства у струци  или  најмање пет 
година проведених у радном односу код послодавца 
из члана 1 став 1 и 2 Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне само-
управе,   познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет). 

 
190. Радно место:стручно-оперативни посло-

ви заштите и остваривање личних и колективних 
права миграната,  избеглих и прогнаних лица  

 
- звање: млађи саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Обавља стручне и оперативне послове на 

прикупљању, анализи и обједињавању података о 
решавању статуса избеглих и расељених лица, 
миграната и реадмисаната и надзор на терену; 

- остварује сарадњу са Комесаријатом за из-
беглице Републике Србије, Црвеним крстом и другим 
хуманитарним организацијама; 

- обавља послове који се односе на планирање, 
припрему, примену и реализацију локалних планова 
докумената из делокруга свог рада; 

- учествује у изради нацрта пројеката по 
објављеним конкурсима републичких и других 
удружења и организација из делокруга; 

- припрема извештаје о спровођењу локалних 
планова докумената; 

- прати реализацију пројеката по приспелим 
донацијама; 

- води прописане евиденције и издаје уверења у 
складу са ЗУП-ом; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе.   

 
Услови: стечено високо образовање из области 

друштвених или техничких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер стру-

ковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
једна година радног искуства у струци  или најмање 
пет година проведених у радном односу код 
послодавца из члана 1. став 1 и 2 Закона о запо-
сленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
191. Радно место: документационо-евиденци-

они послови  
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Пријем, прегледање, евидентирање и експеди-

ција поште;  
- остварује сарадњу са Комесаријатом за избе-

глице Републике Србије, Црвеним крстом и другим 
хуманитарним организацијама; 

- учествује у реализацији нацрта пројеката по 
објављеним конкурсима републичких и других удру-
жења и организација из делокруга; 

- врши проверу и надзор на терену, обавља 
административне послове за комисије; 

- води прописане евиденције присуства и де-
журства на раду у редовним и ванредним ситуацијама 
запослених, СОТ-а и Штаба; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе; 

 
Услови: стечено средње образовање у четво-

рогодишњем трајању природног или друштвеног 
смера или завршена гимназија, положен државни 
стручни испит,  најмање  пет година радног искуства 
у струци, познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет). 

 
 
1.11.1. СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ И  
            ГРАДСКИ ИНФОРМАТИВНИ  
       ЦЕНТАР 
 
192. Радно место: шеф Службе  
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- руководи и организује рад Службе и пружа 

стручну помоћ запосленима; 
- обавља најсложеније послове из делокруга 

рада Службе; 
- израђује планове одбране и друга акта у 

области одбране и план мобилизације; 
- прати стање система за јавно узбуњивање и 

врши процену могуће угрожености; 
- сарађује са надлежним министарствима и 

јавним службама чији је оснивач Град; 
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- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе; 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

техничких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит,  посебни услови из Закона о 
одбрани, Закона о ванредним ситуацијама и Закона о 
тајности података, безбедоносна провера, најмање пет  
година  радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
193. Радно место: документационо-евиден-

циони послови  
 
- звање: виши референт   
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Прикупља и обједињује податке који се одно-

се на спровођење Плана одбране, прати реализацију  
израде аката и планова других субјеката и доставља 
им изводе из планова града, службена акта и стручна 
упутства; 

- прати и евидентира активности јавних преду-
зећа, установа и месних заједница на превенцији од 
елементарних и других непогода; 

- води стање робних резерви и снабдевање у 
ратном и ванредном стању; 

- учествује у раду административно-техничких 
послова за Комисију из области превенције смањења 
ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама; 

- обавља административно-техничке послове за 
комисије из надлежности Одељења; 

- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-
бе, начелника Одељења и начелника Градске управе; 

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, природног или друштвеног смера 
или завршена гимназија, положен државни стручни 
испит,  најмање  пет година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
194. Радно место: стручно-оперативни посло-

ви противпожарне заштите и Градског информа-
тивног центра 

 
- звање: млађи саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Обавља стручне и оперативне послове на 

прикупљању, анализи и обједињавању података о 
стању на територији Града и обавештавању надлеж-
них органа;  

- систематизује прикупљене податке, врши 
анализу и израђује извештаје; 

- обавља стручне послове у области планирања 
заштите од пожара на раду који се односе на 
прикупљање података неопходних за израду нацрта, 
предлога и других нормативних аката у области 
заштите од пожара; 

- води евиденције о превентивним периоди-
чним прегледима и испитивањима ППЗ опреме; 

- даје препоруке приликом планирања, избора, 
коришћења и одржавања ППЗ средстава и опреме и 
сл; 

- прати и контролише примену  мера ППЗ; 
- сарађује са институцијама по питању ППЗ и 

услова; 
- води ажурно потребне базе података за 

потребе припреме анализа и извештаја и израда мање 
сложених извештаја; 

- обавља послове заштите од пожара у об-
јектима које користе органи и стручне  службе органа 
Града ; 

- остварује контакт са јавним комуналним пре-
дузећима, установама и месним заједницама на 
територији Града; 

- предузима све мере и радње за несметано 
функционисање органа Града у ванредним ситуа-
цијама и спроводи одлуке, мере и закључке Градског 
штаба за ванредне ситуације; 

- обавља административно-техничке послове за 
комисије из надлежности Одељења; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

менаџмента на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, положен стручни испит из 
области заштите од пожара, најмање једна  година  
радног искуства у струци  или најмање пет година 
проведених у радном односу код послодавца из члана 
1. став 1 и 2 Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
195. Радно место: оператер Градског 

информативног центра 
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 2 
 
Опис послова:  
- Пријем, прегледање, евидентирање и експе-

диција електронске поште; 
- прикупља и обједињује податке о дешавањима 

на територији Града и уноси исте у апликацију;  
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- врши анализу и израђује извештаје, остварује 
контакт са грађанима, јавним предузећима, јавним 
комуналним предузећима, установама и месним 
заједницама у вези са њиховим захтевима из надле-
жности града; 

- обавља оперативне послове пријема, обраде и 
прослеђивање позива и захтева релевантним су-
бјектима и ангажује се према посебном плану у 
складу са упутствима Штаба за ванредне ситуације; 

- врши унос и ажурирање података ( процене, 
планови из надлежности Града у области ванредних 
ситуација) путем WEB портала у Републички систем 
за управљање ванредним ситуацијама – СУВИС; 

- обавља административно-техничке послове за 
комисије из надлежности Одељења; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе.  

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању друштвеног или природног или 
техничко-технолошког смера или завршена Гимна-
зија, положен државни стручни испит,  најмање  пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
 
1.11.2. СЛУЖБА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И  
            ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ 
 
196. Радно место: шеф Службе  
 
- звање: саветник  
- број службеника:1 
 
Опис послова: 
- Руководи и  организује рад Службе и пружа 

стручну помоћ запосленима; 
- координира рад и  обавља стручне послове за 

Штаб за ванредне ситуације, комисије и радна тела из 
области ванредних ситуација и цивилне заштите;  

- води реализацију финансијског плана, при-
купља и сређује релевантне информације и податке од 
значаја за развој Географског Информационог си-
стема (ГИС-а) из области превенције и смањења 
ризика од катастрофа; 

- координира послове уноса података, даје 
стручна упутства, врши анализу и упит и комента-
рише добијене резултате; 

- предлаже мере за побољшање и унапређење 
ГИС-а; 

- обавља најсложеније послове из делокруга 
Службе; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области  

природних или друштвених или техничко-техно-
лошких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
197. Радно место: стручно-оперативни посло-

ви превенције, смањења ризика од катастрофа и 
отклањања последица ванредних ситуација 

 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Израђује планску документацију у циљу орга-

низације и обезбеђења заштите од пожара, еле-
ментарних и других већих непогода која  обухвата 
превентивне мере заштите којима се спречавају 
елементарне непогоде или ублажава њихово дејство; 

- мере заштите и спасавања у случају непо-
средне опасности од елементарних непогода; 

- мере ублажавања и отклањања непосредних 
последица; 

- предлаже организацију цивилне заштите; 
- предлаже услове за успостављање интегри-

саног система заштите и спасавања који би обје-
динили све  превентивне и оперативне мере заштите  
живота и имовине грађана;  

- предлаже мере за отклањање последица ван-
редних ситуација, елементарних непогода и других 
непогода; 

- припрема информације и извештаје из дело-
круга;  

- припрема и издаје подлоге за израду про-
јектне документације, учествује на припреми подлога 
и израде карте ерозивног и хидролошког подручја 
територије Града, врши преглед и даје оцену 
изведених радова у области превенције и ублажавања 
последица ванредних ситуација;   

- обавља административно-техничке послове за 
комисије из надлежности Одељења; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области  

грађевинарства на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали- 
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
198. Радно место: стручно-оперативни 

послови  превенције  
 
- звање: млађи саветник  
- број службеника: 1 
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Опис посла:  
- Обавља стручне и оперативне послове на 

прикупљању, анализи и обједињавању података  о  
стању на територији Града, остварује непосредан 
контакт са јавним и јавним комуналним предузећима, 
установама и месним заједницама на територији 
Града и  удружењима од значаја за Град;   

- израђује процену угрожености за Град и план 
заштите и спасавања од  елементарних непогода и 
других несрећа;                               

-   врши ажурирање процене и планова и преду-
зима све мере и радње за несметано   функционисање 
органа Града у ванредним ситуацијама; 

-     врши стручне и административно-техничке 
послове потребне за рад Градског штаба, припрема 
упутства и друге публикације којима ће се вршити 
едукација становништва у случају земљотреса, по-
плаве и пожара; 

-    спроводи одлуке, мере и закључке Градског 
штаба за ванредне ситуације; 

-    обавља административно-техничке послове за 
комисије из надлежности Одељења; 

-  обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника   Градске 
управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

безбедности, природних или друштвених или 
техничко-технолошких наука на основним академ-
ским 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, поседовање 
лиценце МУП-а за израду процене ризика и планова 
заштите и спасавања, најмање једна  година  радног 
искуства у струци  или најмање пет година про-
ведених у радном односу код послодавца из члана 1 
став 1 и 2 Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
199. Радно место: стручно-оперативни 

послови  организације цивилне заштите  
 
- звање: млађи саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис посла:  
- Обавља стручне и оперативне послове на 

прикупљању, анализи и обједињавању података 
потребних за процене угрожености од елементарних 
непогода и плана заштите и спасавања; 

- врши израду планова за формирање, опре-
мање, обучавање и мобилизацију јединица цивилне 
заштите опште намене; 

- ради на ублажавању и отклањању последица 
од елементарних непогода; 

- врши стручне и административно-техничке  
послове  потребне за рад Градског штаба, припрема 

упутства и друге публикације којима ће се вршити 
едукација становништва у случају земљотреса, 
поплаве и пожара; 

- спроводи одлуке, мере и закључке Градског 
штаба за ванредне ситуације; 

- обавља административне послове за рад 
Комисије из области превенције смањења ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, 
процени и накнади штете; 

- обавља административно-техничке послове за 
комисије из надлежности Одељења; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области 

природних или друштвено-хуманистичких или 
техничко-технолошких наука  или менаџмента на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким стру-
ковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит,  најмање једна  година  радног 
искуства у струци  или најмање пет година прове-
дених у радном односу код послодавца из члана 1 став 
1 и 2 Закона о запосленима у аутономним покра-
јинама и јединицама локалне самоуправе, познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
200. Радно место: документационо-евиденци-

они послови 
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Пријем, прегледање, евидентирање и експеди-

ција поште; 
- послови евиденције потребних средстава и 

опреме за цивилну, личну, узајамну и колективну 
заштиту; 

- обавља административне послове за Градски 
штаб за ванредне ситуације, стручно-оперативне 
тимове и комисије; 

- врши чување, расподелу и опремање личним 
и колективним материјално-техничким средствима 
јединице цивилне заштите СОТ-ова и Штаба; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању друштвеног или природног или 
техничко-технолошког смера, положен државни 
стручни испит,  најмање  пет година радног искуства 
у струци, познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет). 
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1.12. OДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ  
    ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 
 
201. Радно место: начелник Одељења  
 
- звање: Самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Руководи, организује и планира рад Одељења; 
- пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Одељењу; 
- стара се о законитом, правилном и благо-

временом обављaњу послова у Одељењу; 
- припрема нацрт Кадровског плана, актa о уну-

трашњем уређењу и систематизацији и нацрте других 
општих и појединачних аката о правима и обавезама 
запослених, постављених и изабраних лица; 

- припрема нацрт Годишњег програма стручног 
усавршавања и нацрт финансијског плана за 
извршавање програма; 

- координира и прати унапређење и управљање 
људским ресурсима; 

- припрема одговоре, информације и извештаје 
из делокруга Одељења; 

- присуствује седницама Градског већа у 
својству овлашћеног известиоца по позиву; 

- сарађује са другим одељењима у Градској 
управи; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Градске управе. 

 
Услови: 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет).  

 
202. Радно место:  радни односи и оцењивање  
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Обавља послове анализе описа радних места и 

њихово правилно разврставање у звања; 
- учествује у изради нацрта Правилника о уну-

трашњем уређењу и систематизацији радних места; 
- учествује у припреми нацрта Кадровског 

плана и прати његово спровођење; 
- прати оцењивање службеника; 
- континуирано прати постигнућа службеника; 
- припрема анализе, информације и извештаје у 

области унапређења и развоја људских ресурса; 
- припрема аката о правима, дужностима и 

одговорностима запослених и уговора о обављању 
привремених и повремених послова; 

- обавља стручне и техничке послове у по-
ступку избора кандидата и запошљавања;  

- припрема појединачна акта из области рад-
них односа; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
203. Радно место: радни односи и  стручно 

усавршавање  
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Учествује у обављању  послова анализе описа 

радних места и њиховог правилног разврставања у 
звања;  

- учествује у изради нацрта Правилника о уну-
трашњем уређењу и систематизацији радних места; 

- врши анализу, процену и прирему предлога 
Годишњег програма стручног усавршавања службе-
ника и предлога финансијског плана за његово 
извршавање; 

- обавља организацију, реализацију и анализу 
ефеката стручног усавршавања; 

- припрема аката о правима, дужностима и 
одговорностима запослених и уговора о обављању 
привремених и повремених послова; 

- обавља стручне и техничке послове у посту- 
пку избора кандидата и запошљавања; 

- припрема појединачна акта из области радних 
односа; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
204. Радно место: документациони послови 
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 2 
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Опис послова:  
- Обрађује, комплетира акта и води персонална 

досијеа запослених; 
- попуњава обрасце пријава и одјава у вези са 

заснивањем и престанком радног односа запослених, 
постављених и изабраних лица у органима града и 
сарађује са надлежним фондовима; 

- израђује потврде запосленима из радног 
односа; 

- води  регистар запослених, кадровске и друге 
евиденције у области радних односа службеника и 
намештеника; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена гимназија или еко-
номско-трговинска или техничка школа, положен 
државни стручни испит,  најмање  пет година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
 
 
1.13. ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 
 
205. Радно место: начелник Одељења  
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Руководи радом Одељења, организује, коор-

динира пружа стручна упутства и контролише 
обављање послова комуналне милиције; 

- распоређује послове и пружа потребну струч-
ну помоћ; 

- стара се о правилном распореду послова, запо-
слености и испуњавању радних обавеза запослених; 

- стара се о правилној примени закона и других 
прописа из надлежности комуналне милиције;  

- одговара за благовремено, законито и пра-
вилно извршавање послова у Одељењу; 

- повремено и у различито време врши кон-
тролу извршавања задатака од стране комуналних 
милиционара; 

- сачињава предлог годишњег плана рада Оде-
љења; 

- обавештава надлежну полицијску управу о 
употреби средстава принуде; 

- решава притужбе лица која сматрају да су им 
незаконитом или неправилном применом овлашћења 
комуналних милиционара повређена права; 

- подноси извештаје начелнику Градске управе, 
Градоначелнику, Градском већу и Скупштини града; 

- иницира поступак стручног усавршавања, као 
и проверу стручне оспособљености комуналног 
милиционара; 

- налаже комуналном милиционару да се под-
вргне провери психофизичке способности потреб-не 
за обављање послова комуналне милиције; 

- стара се о јавности и транспарентности рада; 

- иницира покретање дисциплинских поступака 
због повреде радне дисциплине;  

- присуствује седницама Градског већа у свој-
ству овлашћеног известиоца по позиву; 

- сарађује са другим одељењима у Градској 
управи и другим органима и организацијама; 

- обавља друге послове који су му законом и 
актима Града стављени у надлежност, као и друге 
послове по налогу начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области правне науке на основним академским сту-
дијама  у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
Посебни услови: 
- психофизичке способности за обављање по-

слова комуналног милиционара,  
- положен испит за комуналног милиционара 
- да није осуђиван на казну затвора од најмање 

шест месеци,  
- да му није престао радни однос у државном 

или другом органу због теже повреде дужности из 
радног односа; 

- да не постоје безбедоносне сметње за обавља-
ње послова комуналног милиционара. 

 
206. Радно место: комунални милиционар - 

евидентичар  
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Обавља послове комуналног милиционара у 

складу са Законом; 
- одговоран је за рад и реализацију планираних 

задатака Одељења; 
- вођење евиденција, праћење и експедиција 

прекршајних налога; 
- евидентирање присуства, одсуства и преко-

временог рада комуналних милиционара; 
- евидентирање месечних распореда рада кому-

налних милиционара; 
- пријем и отпремање поште преко пријемних и 

доставних књига; 
- обавља и друге послове у складу са законом, 

по налогу начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању природног или друштвеног смера,  
најмање пет година радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет);положен 
возачки испит „Б“ категорије. 
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Посебни услови: 
- психофизичке способности за обављање по-

слова комуналног милиционара;  
- положен испит за комуналног милиционара;  
- да није осуђиван на казну затвора од најмање 

шест месеци,  
- да му није престао радни однос у државном 

или другом органу због теже повреде дужности из 
радног односа. 

- да не постоје безбедоносне сметње за обавља-
ње послова комуналног милиционара. 

 
207. Радно место: комунални милиционар - 

вођа смене 
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 2 
 
Опис послова:  
- Обавља послове комуналног милиционара у 

складу са Законом;  
- одговоран је за рад и реализацију планираних 

задатака Одељења; 
- упознаје са радом и догађајима претходне 

смене и са бројним стањем комуналних милиционара, 
тежишним задацима и реализацијом планираних нал-
ога и асистенција; 

- координира рад и по потреби упућује кому-
налне милиционаре на извршење  хитних задатака; 

- издаје задатке путем средстава везе и прати 
извршење истих; 

- прима пријаве од грађана, врши пријем пи-
саних и усмених извештаја од стране патрола, 
саставља детаљан дневни извештај који доставља 
начелнику; 

- обавља и друге послове у складу са законом, 
по налогу начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, природног или друштвеног смера,  
најмање пет година радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет);положен 
возачки испит „Б“ категорије. 

 
Посебни услови: 
- психофизичке способности за обављање 

послова комуналног милиционара;  
- положен испит за комуналног милиционара;  
- да није осуђиван на казну затвора од најмање 

шест месеци,  
- да му није престао радни однос у државном 

или другом органу због теже повреде дужности из 
радног односа. 

- да не постоје безбедоносне сметње за 
обављање послова комуналног милиционара. 

 
208. Радно место: комунални милиционар -  
       вођа сектора 
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 3 

Опис послова:  
- Обавља послове комуналног милиционара у 

складу са Законом;  
- задатке и налоге извршава на одређеном 

сектору непосредно и организује рад на том подручју; 
- сачињава и води „Досије сектора“ који садржи 

све важне информације и  податке на сектору од 
интереса за Одељење (јавни објекти, саобраћајна 
инфраструктура, лица за контакт, сарадници на 
терену и сл.); 

- одржава везу са вођом смене и вођом дежурне 
патроле током рада на терену, успоставља добре 
међуљудске односе са локалним становништвом, 
стиче њихово поверење и упознаје што већи број 
људи на том сектору; 

- уочава предделиктна стања и предузима 
превентивне мере у смислу упозорења и едукације; 

- обавља и друге послове у складу са законом, 
по налогу начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: стечено средње образовање у четво-

рогодишњем трајању, природног или друштвеног 
смера,  најмање пет година радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет);положен 
возачки испит „Б“ категорије. 

 
Посебни услови: 
- психофизичке способности за обављање 

послова комуналног милиционара;  
- положен испит за комуналног милиционара;  
- да није осуђиван на казну затвора од најмање 

шест месеци,  
- да му није престао радни однос у државном 

или другом органу због теже повреде дужности из 
радног односа. 

- да не постоје безбедоносне сметње за обавља-
ње послова комуналног милиционара. 

 
209. Радно место: комунални милиционар - 

вођа патроле 
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 10 
 
Опис послова: 
- Организованим присуством на местима 

одржавања комуналног реда обавља комунално-
милицијске послове;  

- предузима неопходне радње ради одржавања, 
односно поновног успостављања нарушеног кому-
налног и другог реда из надлежности комуналне 
милиције; 

- проверава спремност патроле за реализацију 
налога и издатих усмених и писаних наређења и 
инструкција; 

- руководи патролом у току обављања послова; 
- координира рад комуналних милиционара у 

патроли и распоређује послове и задатке члановима 
патроле; 

- одлучује о врсти и начину коришћења 
овлашћења комуналног милиционара, члана патроле; 
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- припрема и саставља све потребне извештаје 
о реализацији задатака и примени овлашћења; 

- размењује податке и извештава вођу смене и 
начелника Одељења; 

- у складу са овлашћењима, прописима и оп-
штим актима Града, сачињава записник, службену 
белешку, изриче меру, издаје прекршајни налог, 
подноси захтев за покретање прекршајног поступка; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању природног или друштвеног смера,  
најмање пет година радног искуства у струци, поло-
жен државни стручни испит, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет);положен 
возачки испит „Б“ категорије. 

 
Посебни услови: 
- психофизичке способности за обављање 

послова комуналног милиционара;  
- положен испит за комуналног милиционара;  
- да није осуђиван на казну затвора од најмање 

шест месеци,  
- да му није престао радни однос у државном 

или другом органу због теже повреде дужности из 
радног односа. 

- да не постоје безбедоносне сметње за обавља-
ње послова комуналног милиционара. 

 
210. Радно место: комунални милиционар  
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 10 
 
Опис послова: 
- Одржава комунални ред у области снабде-

вања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, 
јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и 
другог отпада, локалних путева и улица, саобраћајних 
ознака и сигнализације, паркирања, превоза путника 
у градском и приградском саобраћају, ауто-такси 
превоза, постављања привремених пословних обје-
ката, противпожарне заштите, заштите од буке у 
животној средини, контроле радног времена субјеката 
надзора, одржавање комуналних објеката, пијаца, 
гробља, паркова, зелених и других јавних површина, 
јавне расвете, стамбених и других објеката; 

- врши контролу над применом закона и других 
прописа и општих аката из области комуналне и друге 
делатности из надлежности Града; 

- врши контролу у области заштите животне 
средине, културних добара, у складу са овлашћењима 
и другим прописима и општим актима Града; 

- предузима мере на које је овлашћен по Закону 
о комуналној милицији;  

- подноси захтев за вођење прекршајног по-
ступка; 

- остварује сарадњу са инспекцијама које врше 
надзор над извршавањем прописа и других општих 
аката из надлежности Града и послове инспекцијског 
надзора у складу са законом; 

- сарађује са комуналном милицијом других 
јединица локалне самоуправе, размењује податке и 
обавештења и остварује друге облике заједничког 
рада у оквиру узајамног пружања стручне помоћи; 

- врши контролу над применом закона којим се 
уређују државни симболи, осим у односу на државне 
органе, органе Града и имаоце јавних овлашћења; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању природног или друштвеног смера, 
положен државни стручни испит, најмање пет година 
радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет), положен 
возачки испит „Б“ категорије. 

 
Посебни услови: 
- психофизичке способности за обављање по-

слова комуналног милиционара,  
- положен испит за комуналног милиционара,  
- да није осуђиван на казну затвора од најмање 

шест месеци,  
- да му није престао радни однос у државном 

или другом органу због теже повреде дужности из 
радног односа. 

- да не постоје безбедоносне сметње за обавља-
ње послова комуналног милиционара. 

  
 
 
1.14. КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
1. Радно место: Помоћник Градоначелника за 

економски развој,  инвестиције и финансије 
 
Опис послова:  
- Покреће иницијативе и предлаже пројекте од 

значаја за Град; 
- припрема мишљење у вези са питањима која 

су од значаја за локални економски развој и уна-
пређење општег оквира за привређивање и инве-
стиције у Граду; 

- координира и прати  реализацију пројеката, 
припрему и извршење буџета; 

- обавља друге послове по налогу Градоначел-
ника. 

 
Услови: стечено високо образовање из  научне 

области економске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјали-стичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање три године радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет). 
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2. Радно место: Помоћник Градоначелника за 
друштвене делатности  

 
Опис послова: 
- Покреће иницијативе и предлаже пројекте из 

области образовања, културе и информисања, при-
марне, здравствене и социјалне заштите; 

- даје мишљења од значаја за наведене области 
и  предлаже мере за њихово унапређење;  

- Обавља и друге послове по налогу Градо-
начелника. 

 
Услови: стечено високо образовање из  области 

друштвено-хуманистичких или техничких наука   на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, најмање три 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
3. Радно место: Помоћник Градоначелника за 

екологију, одрживи развој и енергетику  
 
Опис послова: 
- Покреће иницијативе и предлаже пројекте у 

области заштите животне средине, припрема мишље-
ња у вези са питањима из ове области,  прати стра-
тегију одрживог развоја и предлаже мере за уна-
пређење одрживог развоја; 

- прати и подстиче партнерство у енергетици; 
- обавља и друге послове по налогу Градона-

челника. 
 
Услови: стечено високо образовање из  научне  

области природних или техничких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, од-
носно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету,  најмање три године  радног искуства у стру-
ци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
4. Радно место: Помоћник  Градоначелника за  

пољопривреду, водопривреду и шумарство  
 
Опис послова:  
- Покреће иницијативе и предлаже мере за подсти-

цање развоја пољопривреде и водопривреде, стварање 
општег оквира за унапређење пољопривреде; 

- обавља друге послове по налогу Градоначелника. 
 
Услови: стечено високо образовање из  области 

пољопривреде или природних наука  на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање три године радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет). 

 
5.  Радно место: Помоћник Градоначелника за  

омладину и спорт  
 
Опис послова: 
- Покреће иницијативе из области спорта и 

физичке културе, предлаже пројекте и  прати реали-
зацију истих у овој области и предлаже унапређење 
положаја младих и решавање њихових проблема; 

- обавља друге послове по налогу Градоначелника.  
 
Услови: стечено високо образовање из области фи-

зичке културе и спорта на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, најмање три 
године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
6.  Радно место: шеф Кабинета  
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Руководи радом Кабинета, обавља стручне и 

организационе послове за потребе Градоначелника и 
Градског већа; 

- прати извршавање политике извршне власти 
Града; 

- врши стручну контролу аката које Градско 
веће усваја или упућује Скупштини на усвајање; 

- даје иницијативе Градоначелнику за доно-
шење аката и  предузимање мера из његове надле-
жности и надлежности Градског већа; 

- припрема информације, стручне анализе, 
мишљења, извештаје за градоначелника; 

- стара се о правилном и благовременом 
обављању послова у Кабинету; 

- стара се о усклађености сарадње Кабинета са 
другим организационим јединицама Градске управе; 

- обавља и друге стручне послове по налогу 
Градоначелника и начелника Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање  из области 

друштвених или природних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање пет година радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет). 
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7.  Радно место: послови протокола  
      Градоначелника  
 
 - звање: млађи саветник  
 - број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Врши стручне послове у вези са протоко-

ларним обавезама градоначелника; 
- припрема програме посета и обавља друге 

послове у вези са свечаностима и манифестацијама на 
којима учествује градоначелник;  

- припрема документацију у вези протоко-
ларних обавеза градоначелника; 

- води календар догађаја; 
- прати писање дневне и периодичне штампе о 

догађајима у граду; 
- врши послове у вези са дочеком и органи-

зацијом боравка домаћих и страних делегација и 
посета представника и делегација града у оквиру 
међуопштинске и међународне сарадње; 

- врши и друге послове који се односе на 
протокол, као и послове по налогу шефа Кабинета и 
Градоначелника.  

 
Услови: стечено високо образовање из области 

друштвених наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалисти-
чким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, најмање једна година радног 
искуства у струци,  или најмање пет година проведених у 
радном односу код послодавца из  члана 1 став 1. и 2 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, знање енглеског језика, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
8. Радно место: возач  
 
- звање: намештеник четврта врста радних 

места 
- број намештеника: 1 
 
Опис послова: 
- Управља моторним возилом и превози градо-

начелника и заменика градоначелника; 
- стара се о техничкој исправности возила којим 

управља; 
- води евиденцију о употреби моторног возила и 

пређеној километражи, евиденцију о потрошњи 
горива и мазива; 

- води евиденцију о замени делова и гума и 
предаји дотрајалих замењених делова и гума; 

- отклања мање кварове на возилу; стара се о 
одржавању возила у исправном и чистом стању; 

- обавља и друге послове по налогу Градоначелника. 
 
Услови: средње образовање у четворогодишњем 

трајању, најмање једна година возачког стажа, 
возачка дозвола ''Б'' категорије. 

ГЛАВА III 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 
РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

1. ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ У 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

 
Члан 32. 

 
Послови који се обављају у Правобранилаштву 

односе се на предузимање правних радњи и 
коришћење правних средстава пред судовима и 
другим надлежним органима, ради остваривања и 
заштите имовинских права и инетереса Града 
Крушевца, његових органа, организација и других 
правних лица, чије се финансирање обезбеђује у 
Буџету Града Крушевца, а која немају организовану 
правну службу,  као и вршење других послова који су 
му стављени у надлежност посебним Законом или 
прописом донетим на основу закона. 

 
Члан 33. 

 
Правобранилаштвом руководи Градски право-

бранилац. 
Правобранилац за свој рад и рад Правобра-

нилаштва одговара Скупштини и Градском већу. 
За свој рад заменици одговарају Градском право-

браниоцу. 
 

Члан 34. 
 
У Правобранилаштву раде правобранилачки при-

правници и запослени који раде на администра-
тивним и другим пратећим пословима. 

 Запослени за свој рад одговарају Правобраниоцу.  
  
 

2. НАЗИВ, ОПИС РАДНИХ МЕСТА, ЗВАЊА  
У КОЈИМА СУ РАДНА МЕСТА РАЗВРСТАНА, 
ПОТРЕБАН БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ЗА СВАКО 

РАДНО МЕСТО, ВРСТА И СТЕПЕН 
ОБРАЗОВАЊА, РАДНО ИСКУСТВО И ДРУГИ 

УСЛОВИ ЗА РАД НА СВАКОМ РАДНОМ 
МЕСТУ 

 
Члан 35. 

 
1. Градски правобранилац 
 
Опис послова:  
- Руководи радом Правобранилаштва;  
- доноси годишњи распоред послова и задатака, 

као и друга акта од значаја за несметан рад и 
функционисање органа; 

- одлучује о правима и дужностима државних 
службеника и намештеника; 
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- одговара за свој рад и рад Правобранилаштва 
Скупштини града и Градском већу; 

- предузима правне радње и користи правна 
средстава пред судовима и другим надлежним орга-
нима ради остваривања заштите имовинских права и 
интереса града, његових органа и организација; 

- може да заступа  и друга правна лица која се 
претежним делом финансирају из буџета Града у 
остваривању њихових права и интереса када интерес 
тих правних лица није супростављен са интересима 
лица чије је градско правобранилаштво законски 
заступник; 

- предузима потребне мере ради споразумног 
решавања спорног односа, у складу са законом; 

- даје правна мишљења субјектима које заступа 
на њихов захтев у вези са  закључивањем имовинско- 
-правних уговора и правна мишљења о другим 
имовинско-правним питањима; 

- за свој рад и рад Правобранилаштва непосредно 
је одговоран Скупштини града и Градском већу. 

 
Услови: завршен Правни факултет, положен 

правосудни испит, најмање пет година радног иску-
ства у струци после положеног правосудног испита. 

 
2. Заменик Градског правобраниоца 
 
- број заменика: 2 
 
Опис послова:  
- Замењује правобраниоца у његовим овлашће-

њима, пословима и радним задацима у случају његове 
одсутности или спречености за обављање његове 
дужности;  

- обавља послове у складу са  законом и другим 
прописима предузима правне радње и користи правна 
средстава пред судовима и другим надлежним орга-
нима ради остваривања заштите имовинских права и 
интереса града, његових органа и организација; 

- обавља и друге послове из надлежности Пра-
вобранилаштва. 

 
Услови: завршен Правни факултет; положен пра-

восудни испит, најмање три године радног искуства у 
струци после положеног правосудног испита. 

  
3. Послови писарнице Градског  

правобранилаштва  
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опис послова:  
- Обавља послове завођења предмета, повези-

вања предмета  и развођења завршених предмета и 
одлаже их у архиву; 

- врши пријем и експедовање поште; 
- обавља канцеларијске послове; 
- припрема одговарајуће извештаје; 
- обавља и друге послове по налогу право-

браниоца и заменика правобраниоца. 
 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена Гимназија или еко-
номско-трговинска школа, положен државни стручни 
испит, најмање пет  година радног искуства у струци, 
знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
Члан 36. 

 
За правобранилачког приправника прима се лице 

које је завршило Правни факултет и испуњава опште 
услове за рад у органима државне управе.  

Правобранилачки приправник се прима у радни 
однос на одређено време, на период од три године.  

У радни однос у Правобранилаштву, може се 
примити на одређено време један приправник.  

 
 
 

ГЛАВА IV 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 
РАДНИХ МЕСТА У СЛУЖБИ МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

1. ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ  У 
СЛУЖБИ 

 
Члан 37. 

 
Радом Службе руководи Шеф Службе. 
Шефа Службе поставља и разрешава и о његовим 

другим правима и обавезама одлучује Градско веће. 
 
 

2. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 
У СЛУЖБИ 

 
Члан 38. 

 
Правилник садржи радна места шефа Службе као 

постављено лице, извршилачка радна места и радна 
места на којима раде намештеници. 
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 Звање 

 

Број  

радних места 

Број  

 Постављено лице 1  1  

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 1 1 

Саветник / / 

Млађи саветник 1 1 

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник 1 1 

Виши референт 3 34 

Референт 1 7 

Млађи референт 2 3 

Укупно: 10 радних места 48 службеника 

   

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места / / 

Друга врста радних места / / 

Трећа врста радних места / / 

Четврта врста радних места / / 

Пета врста радних места 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5 

Укупно: 2 радна места 5 намештеника 

Укупно:  13 радних места 53 

 
 

Члан 39. 
 
 Систематизована радна места у Служби: 
 
1. Шеф Службе  
  
 - број: 1 
 
Опис послова:  
- Руководи и координира радом Службе; 
- обједињава и усмерава рад запослених, одго-

вара за благовремено, законито и правилно обављање 
послова којим руководи; 

- распоређује запослене у Служби на радна 
места која одговарају њиховој стручној спреми, 
радним способностима и стеченом звању запосленог 
за обављање послова из одређене области; 

- обавља и друге послове у складу са одлукама 
Скупштине града, Градског већа и Градоначелника. 

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области правних или економских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 

једна година радног искуства у струци, познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
2. Радно место: Нормативни послови 
 
- звање: Самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Обавља послове израде нормативних аката за 

месне заједнице и Службу месних заједница, општих 
и појединачних аката из делокруга рада Службе; 

- припрема предлоге аката које доноси Скуп-
штина града и Градско веће из делокруга рада Службе 
и месних заједница; 

- обавља стручне послове за рад органа месне 
заједнице на спровођењу избора у месним заједни-
цама као и друге стручне послове из области рада 
месних заједница; 

- обрађује захтеве за остваривање права на 
бесплатан градски превоз пензионера; 

- обавља послове који се односе на ефикасно 
планирање набавки, припрема план набавки, израђује 
све акте у вези јавних набавки и спроводи поступке 
јавних набавки по процедури прописаној законом, 
врши објављивање аката на Порталу јавних набавки и 
израђује и подноси одговарајуће извештаје на истом, 
у поступку јавних набавки обавља све админи-
стартивно-техничке послове и израђује све акте за 
Комисију за јавне набавке; 
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- израђује појединачне акте који се односе на 
права, дужности и одговорности службеника и на-
мештеника из радног односа и у вези радног односа; 

- обавља стручне послове у поступку запошља-
вања и избора кандидата као и у поступку по изјавље-
ним жалбама кандидата и запослених; 

- учествује у припреми  нацрта Кадровског 
плана и прати његово спровођење; 

- припрема нацрт Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места, 
обавља послове анализе описа радних места у Служби 
и њихово правилно разврставање у звања; 

- припрема предлог Годишњег програма струч-
ног усавршавања службеника и предлог финансијског 
плана за његово извршавање; 

- обавља организацију, реализацију и анализу 
ефеката стручног усавршавања; 

- прати оцењивање службеника; 
- континуирано прати постигнућа службеника; 
- припрема анализе, информације и извештаје у 

области унапређења и развоја људских ресурса;  
- поступа по захтеву за слободан приступ ин-

формацијама од јавног значаја; 
- обавља и друге послове по налогу Шефа Службе. 
 
Услови: 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, 
специја-листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет).  

 
3. Радно место: Координатор за рад запосле-

них и месних заједница   
 
- звање: Сарадник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Координира рад запослених у Служби и мес-

них заједница; 
- врши анализу захтева, информација, изве-

штаја и евиденције; 
- врши послове који се односе на истраживање 

тржишта ради ефикасног планирања набавки; 
- води евиденцију о непокретностима које 

користе месне заједнице и у сарадњи са њима 
прибавља преписе листа непокретности и копије 
плана од надлежне службе РГЗ, даје податке из 
евиденција које води; 

- остварује сарадњу и комуникацију са органи-
ма Града, стара се о изради и објављивању Инфор-
матора о раду Службе, његовом ажурирању и до-
ступности заинтересованим лицима; 

- обавља и друге послове по налогу Шефа Службе. 
 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области правних или економских наука или 

менаџмента 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, најмање три 
године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
4. Радно место: финансијски послови   
 
- звање: млађи сарадник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Израда финансијског плана за Службу месних 

заједница; 
- давање смерница за израду и обједињавање 

финансијских планова месних заједница; 
- врши унос финансијских планова и промена 

апропријација у рачуноводствени програм за Службу 
и месне заједнице; 

- врши пријем и контролу рачуноводствених 
исправа; 

- припрема документацију за књижење и конти-
рање налога за директне и индиректне кориснике; 

- саставља билансе и извештаје; 
- израђује месечне, шестомесечне и деветоме-

сечне извештаје за буџет Града;  
- припрема извршење буџета, учествује у изра-

ди завршних рачуна; 
- врши обрачун амортизације основних сред-

става; 
- врши усклађивање стања имовине са ствар-

ним стањем на основу пописа; 
- обавља и друге послове по налогу Шефа Службе. 
 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области економских наука или менаџмента 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, најмање девет 
месеци радног искуства у струци или најмање пет 
година проведених у радном односу код послодавца у 
складу са Законом о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе,  
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
5. Радно место: Канцеларијски и документа-

циони послови  
 
- звање: Виши референт  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- Води општи деловодник, попис аката и 

заводи, разводи, архивира и задужује акте;  
- правовремено прослеђује информације надре-

ђенима и запосленима, благовремено заказује са-
станке, успоставља телефонске везе, обрађује, ком-
плетира акта и води персонална досијеа запослених; 

- води регистар запослених; 
- припрема и израђује одговарајуће потврде и 

уверења запосленима из радног односа; 
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- ажурира податке у одговарајућим базама, 
води евиденцију о присутности на раду запослених и 
подноси о томе месечни извештај шефу и обрачунској 
служби; 

- врши контролу реализације уговора о закупу 
и наплати закупнина на основу добијених извода; 

- припрема обрасце М4 и доставља их 
надлежном органу; 

- израђује информације и извештаје о 
утврђеном стању на основу података добијених од 
секретара на терену; 

- води архивске књиге и врши предају архивске 
грађе надлежном архиву; 

- уручује запосленима и странкама решења и 
друга акта, води кадровску евиденцију запослених, 
попуњава обрасце пријава и одјава у вези са 
заснивањем и престанком радног односа запослених 
и сарађује са надлежним фондовима; 

- учествује у припреми и изради програма и 
плана рада и извештаја о раду; 

- обавља директну и телефонску комуникацију 
са странкама, предузећима, установама и запосленима 
у циљу правовремене размене информација Штабу за 
ванредне ситуације приликом елементарних непогода 
и ванредних ситуација, као и свим другим органима, 
предузећима, организацијама и установама; 

- врши пријем и слање факсова и електронске 
поште ради ефикасног преношења информација; 

- обавља и друге послове по налогу Шефа 
Службе. 

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена економска школа или 
гимназија, положен државни стручни испит, најмање 
пет година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
6. Радно место: Књиговођа   
 
- звање: Виши референт  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Припрема потребну документацију и врши 

обрачун зарада, накнаде путних и других трошкова 
запосленима, превоза, накнада, отпремнина и других 
личних примања; 

- врши израду платних спискова и води 
евиденцију исплаћених зарада; 

- води регистар запослених у вези зарада; 
- припрема сву прописану документацију за 

подношење Пореској управи; 
- контира, књижи динарске изводе, основна 

средства и инвентар за Службу; 
- чува и архивира рачуноводствене исправе, 

припрема налоге за плаћање, израђује захтеве за 
плаћање за Службу; 

- обавља и друге послове по налогу Шефа 
Службе. 

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена економска школа, 
положен државни стручни испит, најмање пет година 

радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
7. Радно место: ликвидатор   
 
- звање: млађи референт  
- број службеника: 1 
 
Опис послова:  
- Послови евидентирања и вођења захтева за 

трансфер средстава; 
- врши рачунску, формалну и суштинску про-

веру материјално-финансијске документације и рачу-
новодствених исправа, доставља овлашћеном лицу на 
оверу, контролисану и потписану материјално-
финансијску документацију; 

- припрема налоге за плаћање, врши унос 
података за ликвидатуру, контира, књижи изводе 
месних заједница и за исте припрема податке за 
месечне, шестомесечне и деветомесечне извештаје за 
буџет Града; 

- учествује у припреми завршног рачуна за 
месне заједнице; 

- обавља и друге послове по налогу Шефа 
Службе. 

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, завршена економска школа или 
гимназија, положен државни стручни испит, најмање 
шест месеци радног искуства у струци, познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
8. Радно место: Секретар месне заједнице    
 
- звање: Виши референт  
- број службеника: 32 
 
Опис послова: 
- Прикупља податке за израду одговарајућих 

докумената, извештаја и анализа;  
- припрема и издаје одговарајуће потврде, води 

прописану евиденцију из делокруга рада месне 
заједнице, припрема седнице органа месне заједнице 
и присуствује истим; 

- ради на реализацији донетих одлука и 
закључака; 

- води и ажурира евиденцију самодоприноса, 
води општи деловодник, пријем и отпремање поште; 

- сарађује са надлежним јавним предузећима, 
инспекцијским службама и другим надлежним инсти-
туцијама о проблемима који настану на подручју 
месне заједнице и стара се у сарадњи са њима о 
отклањању истих; 

- припрема извештаје и информације над-
лежним институцијама, Граду и јавним предузећима, 
установама и службама, обавља административно-
техничке и канцеларијске послове за потребе органа 
месне заједнице, обавља административне и орга-
низационе послове у вези са одржавањем збора гра-
ђана, седница органа месне заједнице, изјашњавања 
грађана на референдуму или другом облику личног 
изјашњавања грађана, увођењем самодоприноса, 
изборима за органе месне заједнице; 
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- пружа техничку помоћ у хуманитарним и дру-
гим акцијама; 

- информише странке и пружа им помоћ при 
сатављању поднесака и попуњавању одговарајућих 
образаца и захтева; 

- омогућава грађанима увид у бирачки списак 
приликом избора за органе месне заједнице и упућује 
их надлежним органима у вези промена у истом; 

- прикупља и доставља тражене податке и 
промене податка јавним предузећима; 

- учествује у комплетној организацији такми-
чења која организује Град и месна заједница, праћење 
инвестиционих активности, издавање фактура у вези 
са коришћењем пословног простора; 

- обавља и друге послове по налогу Шефа 
Службе и председника органа месне заједнице.  

 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању, положен државни стручни испит, 
најмање пет година радног искуства у струци, позна-
вање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
9. Радно место: Секретар месне заједнице 
 
- звање: Референт  
- број службеника: 7 
 
Опис послова: 
- Прикупља податке за израду одговарајућих 

докумената, извештаја и анализа; 
- припрема и издаје одговарајуће потврде, води 

прописану евиденцију из делокруга рада месне 
заједнице, припрема седнице органа месне заједнице 
и присуствује истим; 

- ради на реализацији донетих  одлука и закљу-
чака, води и ажурира евиденцију самодоприноса, 
води општи деловодник, пријем и отпремање поште, 
сарађује са надлежним јавним предузећима, инспек-
цијским службама и другим надлежним институ-
цијама о проблемима који настану на подручју месне 
заједнице и стара се у сарадњи са њима о отклањању 
истих; 

- припрема извештаје и информације надлеж-
ним институцијама, Граду и јавним предузећима, 
установама и службама, обавља административно-
техничке и канцеларијске послове за потребе органа 
месне заједнице; 

- израђује захтеве за трансфер са попуњавањем 
налога за пренос; 

- обавља административне и организационе 
послове у вези са одржавањем збора грађана, седница 
органа месне заједнице, изјашњавања грађана на 
референдуму или другом облику личног изјашњавања 
грађана, увођењем самодоприноса, изборима за 
органе месне заједнице; 

- пружа техничку помоћ у хуманитарним и дру-
гим акцијама; 

- информише странке и пружа им помоћ при 
сатављању поднесака и попуњавању одговарајућих 
образаца и захтева, омогућава грађанима увид у 
бирачки списак приликом избора за органе месне 
заједнице и упућује их надлежним органима у вези 
промена у истом; 

- прикупља и доставља тражене податке и 
промене податка јавним предузећима, учествује у 
комплетној организацији такмичења која организује 
Град и месна заједница, издавање фактура у вези са 
коришћењем пословног простора; 

- обавља и друге послове по налогу Шефа 
Службе и председника органа месне заједнице.  

 
Услови: стечено средње образовање у четворого-

дишњем трајању, положен државни стручни испит, 
најмање три године радног искуства у струци, позна-
вање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
10. Радно место: Секретар месне заједнице 
 
- звање: Млађи референт  
- број службеника: 2 
 
Опис послова:  
- Прикупља податке за израду одговарајућих 

докумената, извештаја и анализа, припрема и издаје 
одговарајуће потврде, води прописану евиденцију из 
делокруга рада месне заједнице; 

- припрема седнице органа месне заједнице и 
присуствује истим; 

- ради на реализацији донетих одлука и закљу-
чака, води и ажурира евиденцију самодопри-носа, 
води општи деловодник, пријем и отпремање поште; 

- сарађује са надлежним јавним предузећима, 
инспекцијским службама и другим надлежним инсти-
туцијама о проблемима који настану на подручју 
месне заједнице и стара се у сарадњи са њима о 
отклањању истих; 

- припрема извештаје и информације надле-
жним институцијама, Граду и јавним предузећима, 
установама и службама, обавља административно-
техничке и канцеларијске послове за потребе органа 
месне заједнице; 

- израђује захтеве за трансфер са попуњавањем 
налога за пренос; 

- обавља административне и организационе по-
слове у вези са одржавањем збора грађана, седница 
органа месне заједнице, изјашњавања грађана на 
референдуму или другом облику личног изјашњавања 
грађана, увођењем самодоприноса, изборима за 
органе месне заједнице, пружа техничку помоћ у 
хуманитарним и другим акцијама, информише 
странке и пружа им помоћ при састављању поднесака 
и попуњавању одговарајућих образаца и захтева; 

- омогућава грађанима увид у бирачки списак 
приликом избора за органе месне заједнице и упућује 
их надлежним органима у вези промена у истом; 

- прикупља и доставља тражене податке и 
промене података јавним предузећима, учествује у 
комплетној организацији такмичења која организује 
Град и месна заједница; 

- врши издавање фактура у вези са коришћењем 
пословног простора; 

- обавља и друге послове по налогу Шефа 
Службе и председника органа месне заједнице. 

 



   26.04.2021.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 5                                         77 
 

 

Услови: стечено средње образовање у четворо-
годишњем трајању, положен државни стручни испит, 
најмање шест месеци радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет).  

  
11. Радно место: Послови одржавања хигијене 

радних просторија и кафе–кувара 
 
- звање: Намештеник – пета врста радног места 
- број намештеника: 4 
 
Опис послова:  
- Обавља послове чишћења и одржавања хиги-

јене у пословним просторијама и око зграде; 
- чишћење инвентара и опреме и одржавање 

зеленила у радним просторима; 
- припрема и услужује топлим и хладним 

напицима; 
- одржава чистоћу и хигијену инвентара и кафе-

кухиње; 
- обавља друге послове по налогу Шефа Службе.  
 
Услови: основно образовање, са или без радног 

искуства.  
 
12. Радно место: Курир 
 
- звање: Намештеник – пета врста радног места 
- број намештеника: 1 
 
Опис послова: 
- Обавља техничке и најједноставније пратеће 

рутинске послове разношења и уручивања пошиљки, 
као и одношење службених пошиљки на пошту; 

- доставља позиве, решења и друга акта из 
надлежности Службе; 

- обавља друге послове по налогу Шефа Службе. 
 
Услови: основно образовање, са или без радног 

искуства. 
  
 

ГЛАВА V 
 

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У 

СЛУЖБИ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
1. ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

РАДНИХ МЕСТА У СЛУЖБИ БУЏЕТСКЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ 

 
Члан 40. 

 
Овим Правилником утврђује се унутрашња 

организација Службе за буџетску инспекцију града 
Крушевца, систематизација и број радних места 
потребних за обављање послова, опис послова и 
услови за обављање послова радног места.  

 
 

Члан 41. 
 
Служба врши инспекцијску контролу примене 

закона у области материјално-финансијског посло-
вања и наменског и законитог коришћења средстава 
корисника буџетских средстава, организација, преду-
зећа, правних лица и других субјеката у границама 
својих надлежности. 

 
 

2. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 42. 
 
Служба се оснива као посебна Служба града 

Крушевца без унутрашњих организационих јединица. 
 

Члан 43. 
 
Рад Службе је независтан и самосталан.  
 

Члан 44. 
 
Радом Службе руководи шеф Службе. 
Шефа Службе поставља и разрешава Градо-

начелник. 
Шеф Службе за свој рад и за благовремено и 

законито извршавање послова из надлежности 
Службе одговара Градоначелнику. 

  
 

3. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 
 

Члан 45. 
 
Укупан број систематизованих радних места у 

Служби је три, са три извршиоца. 
 
 Извршилачка радна места: 
 

Звање 

 
Број 

радних 
места 

 

Број 
службеника 

Самостални 
саветник 

1 1 

Саветник 1 1 

Млађи саветник / / 

Сарадник / / 

Млађи сарадник / / 

Виши референт 1 1 

Референт / / 

Млађи референт / / 

Укупно: 3 3 
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4. НАЗИВИ РАДНИХ МЕСТА, ЗВАЊА, БРОЈ 

СЛУЖБЕНИКА, ОПИСИ РАДНИХ МЕСТА  

И УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 
 

Члан 46. 
 
Врсте радних места: 
 
1. Шеф Службе буџетске инспекције 
 
- звање:  самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- шеф Службе буџетске инспекције руководи 

радом Службе, стара се о благовременом и законитом 
обављању послова; 

- усмерава рад Службе, даје упутства и 
смернице за рад, одлучује о правима, обавезама и 
одговорностима по основу рада запослених; 

- предлаже програм рада буџетске инспекције; 
- доноси план рада буџетске инспекције за 

текућу годину; 
- обавља послове инспекцијског надзора; 
- доноси Решења и Закључке којима налаже 

мере и одређује рок за отклањање утврђених неза-
конитости;  

- доставља градоначелнику извештај о изврше-
ној инспекцији са налозима и мерама; 

- доставља Записник корисницима буџетских 
средстава, организацијама и предузећима, правним 
лицима и другим субјектима; 

- извештава градоначелника у случају непра-
вилности о утрошку средстава појединих буџетских 
корисника; 

- оставарује сарадњу са буџетском инспекцијом 
Министарства и интерном и екстерном ревизијом; 

- едукује се и стручно усавршава; 
- обавља и друге послове по налогу Градо-

наченика. 
- За свој рад одговара Градоначелнику. 
 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области економске 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, најмање пет година радног 
искуства на пословима финансијске контроле или на 
рачуноводственим пословима, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
 
 
 
 
 

2. Радно место: Буџетски инспектор 
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- обавља послове инспекције и контроле дирек-

тних и индиректних корисника средстава буџета 
Града, јавних предузећа основаних од стране Града, 
зависних правних лица основаних од стране тих 
јавних предеузећа, правних лица над којима Град има 
директну и индиректну контролу више од 50% 
капитала или више од 50% гласова у управном 
одбору, као и над другим правним лицима у којима 
средства Града чине више од 50% укупног прихода, 
правним лицима и другим субјектима који су 
учесници у послу који је предмет контроле и су-
бјектима који користе средства буџета Града по 
основу задуживања, субвенција, остале државне по-
моћи у било ком облику, донација, дотација и друго; 

- обавља послове контроле примене Закона у 
области материјално-финансијског пословања и на-
менског и законитог коришћења буџетских средстава; 

- издаје наредбе забране спровођења радњи које 
су у супротности са Законом; 

- доноси Решења и Закључке којима налаже мере 
и одређује рок за отклањање утврђених неза-конитости; 

- доставља записник корисницима буџетских 
средстава, организацијама и предузећима, правним 
лицима и другим субјектима; 

- едукује се и стручно усавршава; 
- обавља и друге послове по налогу шефа Служ-

бе и Градоначелника; 
 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области економске 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, најмање три године радног 
искуства на пословима финансијске контроле или на 
рачуноводственим пословима, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
3. Радно место: Канцеларијски послови 
 
 - звање: виши референт                                                            

 - број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- врши припремање документације за потребе 

буџетске инспекције; 
- води потребне евиденције; 
- врши пријем и експедицију поште; 
- врши одлагање, чување и архивирање до-

кументације; 
- обавља и друге канцеларијске послове по 

налогу шефа Службе; 
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Услови: стечено средње образовање у четворо-
годишњем трајању друштвеног или природног смера, 
положен државни стручни испит, најмање пет година 
радног искуства у струци, познавање рада на рачу-
нару (MS Office пакет и интернет). 

 
  

ГЛАВА VI 
 

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У 

СЛУЖБИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
1. ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

РАДНИХ МЕСТА У СЛУЖБИ ИНТЕРНЕ 
РЕВИЗИЈЕ 

 
Члан 47. 

 
Овим Правилником утврђује се унутрашња 

организација Службе интерне ревизије града Кру-
шевца, систематизација и број радних места потре-
бних за обављање послова, опис послова и услови за 
обављање послова радног места. 

 
Члан 48. 

 
Служба обавља послове из делокруга прописаних 

законом којим се уређује буџетски систем, Правилни-
ком о заједничким критеријумима за организовање и 
стандардима и методолошким упутствима за посту-
пање и извештавање интерне ревизије у јавном 
сектору. 

 
 

2. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 49. 
 
Служба се оснива као посебна Служба града 

Крушевца и функционално и организационо је 
независна од делатности коју ревидира и није део 
ниједног пословног процеса, односно организационог 
дела Градске управе. 

 
Члан 50. 

 
Радом Службе руководи шеф Службе. 
Шефа Службе поставља и разрешава Градо-

начелник. 
О правима и обавезама шефа Службе одлучује 

Градоначелник. 
О правима и обавезама запослених одлучује шеф 

Службе. 
 
 
 
 
 
 
 

3. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 
 

Члан 51. 
 
Укупан број систематизованих радних места у 

Служби је три, са три извршиоца. 
 
 Извршилачка радна места: 
 

Звање Број радних 

места 

Број 

службеника 

Самостални 
саветник 

1 1 

Саветник 1 1 

Млађи саветник / / 

Сарадник / / 

Млађи сарадник / / 

Виши референт 1 1 

Референт / / 

Млађи референт / / 

Укупно: 3 3 

 
 

3. НАЗИВИ РАДНИХ МЕСТА, ЗВАЊА, БРОЈ 
СЛУЖБЕНИКА, ОПИСИ РАДНИХ МЕСТА И 

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 
 

Члан 52. 
 

 Врсте радних места: 
 
1. Шеф Службе интерне ревизије 
 
- звање: самостални саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- руководи и ораганизује рад Службе; 
- обезбеђује највиши професионални ниво 

обављања интерне ревизије; 
- даје упутства за обављање ревизије система, 

ревизије успешности, финансијских ревизија и 
ревизија усаглашености са прописима; 

- пружа савете руководству и запосленима; 
- припрема и подноси на одобравање Градона-

челнику нацрт стратешког и годишњег плана интерне 
ревизије; 

- надгледа спровођење годишњег плана и 
примену методологије интерне ревизије; 

- врши расподелу радних задатака интерном 
ревизору и одобрава планове обављања појединачне 
ревизије; 

- омогућава сталну обуку и прати рад интерних 
ревизора; 

- обезбеђује одржавање организационих и 
професионалних етичких стандарда; 

- припрема извештаје из делокруга рада Службе; 
- оцењује рад запослених; 
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- обавља послове ревизије и то: ревизију  систе-
ма, ревизију успешности и пословања, финансијску 
ревизију и ревизију усаглашености; 

- обавља и друге послове у области интерне 
ревизије по налогу Градоначелника; 

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области економске 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, положен 
испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном 
сектору, најмање седам година радног искуства на 
пословима ревизије, финансијске контроле или 
рачуноводствено-финансијским пословима, позна-
вање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
2. Радно место: Интерни ревизор 
 
- звање: саветник  
- број службеника: 1 
 
Опис послова: 
- обавља послове ревизије и то: ревизију систе-

ма, ревизију успешности пословања, финансијску 
ревизију и ревизију усаглашености;  

- обавља послове централне хармонизације и 
координације спровођења методологије контроле и 
интерне ревизије у јавном сектору локалне само-
управе, формирање и одржавање информатичке базе 
података неопходне за обављање послова интерне 
ревизије; 

- учествује у изради нацрта стратешког и годи-
шњег плана ревизије; 

- сачињава периодичне и годишње извештаје за 
послове које реализује у извештајном периоду; 

- придржава се професионалних и етичких стан-
дарда; 

- обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе и Градоначелника; 

 
Услови: стечено високо образовање из научне 

области економске 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 факул-
тету, положен државни стручни испит, положен 
испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном 
сектору, најмање три године радног искуства на 
пословима ревизије, финансијске контроле или 
рачуноводствено-финансијским пословима, познава-
ње рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
3. Радно место: Канцеларијски послови 
 
- звање: виши референт  
- број службеника: 1 

Опис послова: 
- врши припремање документације за потребе 

интерне ревизије; 
- води потребне евиденције; 
- врши пријем и експедицију поште; 
- врши одлагање, чување и архивирање доку-

ментације; 
- припрема документацију за потребе ревизиј-

ских извештаја;  
- обавља и друге канцеларијске послове по на-

логу шефа Службе интерне ревизије; 
 
Услови: стечено средње образовање у четворо-

годишњем трајању друштвеног или природног смера, 
положен државни стручни испит, најмање пет година 
радног искуства у струци, познавање рада на ра-
чунару (MS Office пакет и интернет).  

  
 

ГЛАВА VII 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 53. 
 
Распоређивање службеника и намештеника извр-

шиће се  у року од 15 дана од дана ступања на снагу 
Правилника. 

 
Члан 54. 

 
Даном ступања на снагу Правилника престаје да 

важи Правилник о  унутрашњем уређењу и система-
тизацији радних места у Градској управи, Градском 
правобранилаштву, Служби месних заједница, Служ-
би буџетске инспекције и Служби интерне ревизије 
града Крушевца („Службени лист града Крушевца“ 
бр. 5/18, 1/19, 6/20 и 14/20).  

 
Члан 55. 

 
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

Члан 56. 
 
Матичари и заменици матичара који у моменту 

ступања на снагу овог Правилника немају стечено 
високо образовање на основним академским студи-
јама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у 
трајању од најмање три године, настављају да 
обављају те послове у складу са чланом 89. Закона о 
матичним књигама ("Сл. гласник РС" бр. 20/09, 
145/14 и 47/18). 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 021-1/21  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 
Александар Јовановић, с.р. 
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју ("Службени глас-
ник Републике Србије" бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 
101/16), члана 50. Статута града Крушевца („Службе-
ни лист града Крушевца“ бр. 15/18), Одлукe о буџету 
Града Крушевца за 2021. годину („Службени лист 
града Крушевца“ бр. 17/20) и става 3. тачка 2. Решења 
о образовању Комисије за подстицање развоја („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 1/18),  а уз сагласност Ми-
нистарства пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде бр. 320-00-03029/2021-09 од 16.4.2021. године,  

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној дана 23.04.2021. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ 

РАЗВОЈА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА  
2021. ГОДИНУ 

 
I - У Програму подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног 
развоја града Крушевца  за 2021. годину, III број 320-
17/21 од 03.03.2021. године, а уз сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водо-
привреде број 320-00-00642/2021-09 од 04.02.2021. 
године у поглављу „II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА“ 
мења се: 

 У делу мере 304 - Економске активности у 
циљу подизања конкурентности у смислу додавања 
вредности кроз прераду као и на увођење и серти-
фикација система безбедности и квалитета хране, 
органских производа и производа са ознаком 
географског порекла на газдинствима тачка 2.10.4. 
Крајњи корисници  тако да гласи: 

„Крајњи корисници су физичка лица-носиоци 
комерцијалног породичног пољопривредног газдин-
ства са територије града Крушевца, уписана у 
Регистар пољопривредних газдинстава, са активним 
статусом“.  

и тачка 2.10.6. Општи критеријуми за кори-
снике тако да гласи: 

„Да је уписан у Регистар пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом, пребивалиште и 
производња на територији града Крушевца и за 
инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити 
подстицаје по неком другом основу (субвенције, 
подстицаји, донације), односно да иста инвестиција 
није предмет другог поступка за коришћење 
подстицаја (потписана изјава да не постоји захтев за 
исто улагање у другим јавним фондовима)“. 

 
II - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца ". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-66/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 
Александар Јовановић,с.р. 
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На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) и  става 3. тачка 
4. Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној дана 23.04.2021. године донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за субвенционисање 

органске производње-набавку садног и семенског 
материјала дозвољеног за употребу у органској 
производњи, контролу земљишта и плодова и 
сертификацију органске производње и друге 

инвестиције које се односе на органску 
производњу, а део су свих осталих мера 

руралног развоја 
 
I - Да се на основу Одлуке о буџету града 

Крушеца за 2021. годину издвоје средства у износу од 
600.000,00 динара за субвенционисање органске 
производње-набавку садног и семенског материјала 
дозвољеног за употребу у органској производњи, 
контролу земљишта и плодова и сертификацију 
органске производње и друге инвестиције које се 
односе на органску производњу, а део су свих осталих 
мера руралног развоја.  

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава за 
субвенционисање органске производње-набавку сад-
ног и семенског материјала дозвољеног за употребу у 
органској производњи, контролу земљишта и плодова 
и сертификацију органске производње и друге инве-
стиције које се односе на органску производњу, а део 
су свих осталих мера руралног развоја, које ће донети 
Комисија за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца, а сагласност дати Градско веће града 
Крушевца. 

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-68/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 
Александар Јовановић, с.р. 
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На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) и  става 3. тачка 
3. Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној дана 23.04.2021. године, донело је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - Даје се сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава за субвенционисање органске 
производње-набавку садног и семенског материјала 
дозвољеног за употребу у органској производњи, 
контролу земљишта и плодова и сертификацију 
органске производње и друге инвестиције које се 
односе на органску производњу, а део су свих осталих 
мера руралног развоја. 

 
II - Ово  Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-72/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 
Александар Јовановић, с.р. 

 
* 

*               * 
На основу става 3. тачка 3. Решења о образовању 

и именовању Комисије за подстицање развоја 
пољопривреде („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/18), 
Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града 
Крушевца за 2021. годину и изм. Програма подршке 
за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Крушевца за 2021. годину, 
Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 22.04.2021. године донела је   

 
КРИТЕРИЈУМЕ 

 
за избор  корисника средстава за 

субвенционисање органске производње-набавка 
садног и семенског материјала дозвољеног за 
употребу у органској производњи, контролу 

земљишта и плодова и сертификацију органске 
производње и друге инвестиције које се односе на 
органску производњу, а део су свих осталих мера 

руралног развоја 
 

1. Овим критеријумима ближе се прописују 
услови за субвенционисање органске производње-
набавку садног и семенског материјала дозвољеног за 
употребу у органској производњи, контролу земљи-
шта и плодова и сертификацију органске производње 
и друге инвестиције које се односе на органску 
производњу, а део су свих осталих мера руралног 
развоја, начин остваривања права на подстицаје, као 
и максимални износи подстицаја по кориснику.  

 
2. Право на коришћење средстава за субвенцио-

нисање органске производње по Програму подршке 
за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Крушевца за 2021. годину и 
изм. Програма подршке за спровођење пољопри-
вредне политике и политике руралног развоја града 
Крушевца за 2021. годину,  имају физичка лица-
носиоци комерцијалног породичног пољопривредног 
газдинства уписана у Регистар пољопривредних 

газдинстава, са активним статусом, и са пребивали-
штем и производњом на територији града Крушевца, 
а који су заинтересовани да започну органску 
пољопривредну производњу, као и произвођачи који 
су започели процес органске пољопривредне 
производње (произвођачи чија је производња у 
периоду конверзије, произвођачи којима је завршен 
период конверзије и налазе се у поступку издавања 
сертификата, и произвођачи који имају сертифи-
ковану биљну производњу).  

 
3.  Корисник средстава мора да испуњава и спе-

цифични услов: 
 
Да  има закључен уговор са овлашћеном контрол-

ном организацијом за контролу и сертификацију 
органске производње (у периоду конверзије или/и 
органском статусу)–да корисник обавља производњу 
у складу са прописима којима се уређује органска 
производња. 

 
4. Подстицаји обухватају подршку инвестицијама 

за набавку садног и семенског материјала дозвољеног 
за употребу у органској производњи, контролу 
земљишта и плодова и сертификацију органске 
производње и друге инвестиције које се односе на 
органску производњу, а део су свих осталих мера 
руралног развоја (трошкови набавке ситних алата, 
опреме и механизације за органску производњу, 
опреме за подизање пластеника, биозаштите, 
класмана за усејавање семена, агротекстила за 
покривање од смрзавања, мрежа за засенчење, трака 
за наводњавање кап по кап и пратеће опреме, фолија 
за малчирање и фолија за пластенике). 
 

Шифра Назив инвестиције 

201.3.1. Садни, семенски материјал дозвољен за 

употребу у органској производњи 

201.3.2. Контрола и сертификација 

201.3.4. Друге инвестиције које се односе на 

органску производњу а део су свих 

осталих мера руралног развоја 

 
5. Износи подстицаја су 80% на  износ 

инвестиције без ПДВ-а, а максимално до 300.000,00 
динара. Додатних 10% одобрава се када су носиоци 
газдинства млади-млађи од 40 година у тренутку 
подношења пријаве и додатних 10% одобрава се када 
су носиоци газдинства жене, тако да је максимални 
интензитет подстицаја 100%.                                                         

 
6. Потребна документација за подносиоце 

захтева: 
1) Пријава; 
2) Фотокопија личне карте подносиоца пријаве; 
3) Потврда о активном статусу у регистару 

пољопривредних газдинстава (активно и комерци-
јално) - Управа за трезор, филијала Крушевац; 
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4) Извод из регистра пољопривредног 
газдинства (подаци о пољопривредном газдинству) -
Управе за трезор, филијала Крушевац;  

5) Извод са подацима о структури биљне 
производње - Управа за трезор, филијала Крушевац; 

6) Извод из листа непокретности РГЗ-Служба за 
катастар непокретности Крушевац, за власнике 
пољопривредног земљишта, (не старији од шест 
месеци од дана објављивања овог конкурса), односно 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта, (оверен 
и закључен на период најмање до 2024. године за нове 
произвођаче); 

7) Уговор са овлашћеном организацијом за 
контролу и сертификацију производње хране по 
методама органске пољопривреде о извршеној 
контроли агроеколошких услова земљишта са оценом 
могућности за органску производњу или пројекат за 
развој органских производа; 

8) Рачуни овлашћене организације за контролу 
земљишта и плодова и сертификацију производње 
хране, не старији од 01.01.2021. године, са доказом о 
извршеном плаћању, извод или оригинални 
готовински рачун са фотокопијом фискалног рачуна 
и рачуни којима се доказује куповина садног и 
семенског материјала дозвољеног за употребу у 
органској производњи и опреме која се односи на 
органску производњу а део је осталих мера руралног 
развоја, не старији од 01.01.2021. године и доказ о 
извршеном плаћању, извод или оригинални гото-
вински рачун са фотокопијом фискалног рачуна и            

9) Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима. 

 
7. Начелник расписује Конкурс за избор ко-

рисника средстава за субвенционисање органске 
производње-набавку садног и семенског материјала 
дозвољеног за употребу у органској производњи, 
контролу земљишта и плодова и сертификацију 
органске производње и друге инвестиције које се 
односе на органску производњу, а део су свих осталих 
мера руралног развоја. 

 Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, 
а рангирање ће се вршити по датуму пријављивања, а 
најкасније до 15.11.2021. године. 

 
8.   Комисија неће разматрати конкурсне пријаве 

са непотпуном конкурсном документацијом. 
   
9. Исплата средстава врши се уплатом на 

наменски текући рачун корисника, на основу решења 
Начелника и уговора, а на предлог Комисије, која 
врши  одабир корисника средстава, једном месечно, а 
рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 16/21                          Председник Комисије  

        Наташа Бачлић, с.р.  
 
 
 
 
 
 
 

120 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) и  става 3. тачка 
4. Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде ("Сл.лист града 
Крушевца" бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној  дана 23.04.2021. године године донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за субвенционисање  

економских активности на селу кроз подршку 
непољопривредним активностима 

 
I - Да се на основу Одлуке о буџету града 

Крушеца за 2021. годину издвоје средства у износу од 
1.180.000,00 динара за субвенционисање економских 
активности на селу кроз подршку непољопривредним 
активностима. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава за субвен-
ционисање економских активности на селу кроз 
подршку непољопривредним активностима, које ће 
донети Комисија за подстицање развоја пољопри-
вреде града Крушевца, а сагласност дати Градско веће 
града Крушевца. 

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-70/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 
Александар Јовановић, с.р. 

_________________ 
 
 
121 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл.лист града Крушевца" бр. 15/18) и  става 3. тачка 
3. Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца  на седници 
одржаној дана 23.04.2021. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава за субвенционисање економских 
активности на селу кроз подршку непољопривредним 
активностима. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-67/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 
Александар Јовановић, с.р. 
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* 
*                 * 

На основу става 3. тачка 3. Решења о образовању 
и именовању Комисије за подстицање развоја 
пољопривреде („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/18), 
Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Кру-
шевца за 2021. годину и изм. Програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Крушевца за 2021. годину,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 22.04.2021. године донела је   

 
КРИТЕРИЈУМЕ 

 
за избор  корисника средстава за 

субвенционисање економских активности на селу 
кроз подршку непољопривредним  

активностима 
 
1. Овим критеријумима ближе се прописују 

услови за субвенционисање економских активности 
на селу кроз подршку непољопривредним активно-
стима, начин остваривања права на подстицаје, као и 
максимални износи подстицаја по кориснику.  

 
2. Право на коришћење средстава за субвенцио-

нисање економских активности на селу кроз подршку 
непољопривредним активностима по Програму подр-
шке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја града Крушевца за 2021. 
годину и изм. Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног раз-
воја града Крушевца за 2021. годину, имају физичка 
лица-носиоци комерцијалног породичног пољопри-
вредног газдинства уписана у Регистар пољопри-
вредних газдинстава, са активним статусом, и са 
пребивалиштем и производњом на територији града 
Крушевца и да је реализација пројекта /инвестиције 
на територији града Крушевца. 

 
3.  Прихватљиви корисници су: 
 
- Категорисано сеоско туристичко домаћинство 

за пружање туристичких услуга на подручју града 
Крушевца и 

 
- Физичка лица која по реализацији инвестиције 

имају објекат категорисан код надлежног органа једи-
нице локалне самоуправе за пружање туристичко-
угоститељских услуга у пословима домаће радиности 
или сеоском туристичком домаћинству и евидентиран 
у Регистру туризма, у складу са законом којим се 
уређује туризам, односно угоститељство, за набавку 
опреме за аутентичне објекте и за изградњу нових 
објеката. 

 
4.  Подстицаји обухватају подршку инвестици-

јама за економских активности на селу кроз подршку 
непољопривредним активностима и то: 

 
 
 

Шифра 
инве-

стиције 

Листа потенцијалних инвестиција у 
оквиру мере 

302.1  Инвестиције у изградњу и/или опремање 
објеката за обављање традиционалних 
заната  

302.2  Подршка активностима везаним за 
рурални туризам 

302.3 Инвестиције у изградњу и/или опремање 
постројења за обновљиве изворе енергије 
за сопствену потрошњу: посебно у 
соларне електране, електране на биомасу, 
даљинске системе грејања, котлове за 
сагоревање биомасе 

302.4 Оснивање и развој микро предузећа у 
руралним подручјима везаним за 
традиционална знања и културно наслеђе 

302.5 Инвестиције у изградњу и/или опремање 
и стварање нових производа и услуга у 
руралним подручјима 

302.6 Изградња објеката за оснивање продајних 
места на газдинствима за директну 
продају пољопривредних и 
радиционалних занатских производа и 
сувенира, у појединачном или удруженом 
интересу произвођача 

 
Прихватљиви трошкови 
 
Прихватљиве инвестиције у сектору старих и 

уметничких заната, односно домаће радиности су: 
улагања у набавку опреме и алата за обављање 
послова који се сматрају старим и уметничким 
занатима, односно пословима домаће радиности, у 
складу са прописима којима се уређују одређивања 
послова који се сматрају старим и уметничким 
занатима, односно пословима домаће радиности, 
начину сертификовања истих и вођењу посебне 
евиденције издатих сертификата; 

Прихватљиве инвестиције у сектору руралног 
туризма су: улагање у изградњу, доградњу, адапта-
цију, инвестиционо и текуће одржавање (у складу са 
важећим законским прописима за област грађења) у 
циљу привођења намени, као и набавке опреме, а ради 
пружања угоститељских услуга у аутентичним 
угоститељским објектима у домаћој радиности или 
сеоском туристичком домаћинству, у смислу прописа 
којим се уређује туризам, односно угоститељство, уз 
услов да је објекат у оквиру кога  се реализује 
инвестиција  на територији Града Крушевца  и да се 
користи на основу права својине;  

Прихватљиве инвестиције у изградњу и/или 
опремање постројења за обновљиве изворе енергије 
за сопствену потрошњу су улагање у набавку 
соларних плоча и пратеће опреме у домаћинствима 
која ће се бавити или која се баве руралним туризмом;  

Неприхватљиви трошкови су порези, укључујући 
и порез на додату вредност, царинске, увозне и друге 
дажбине; трошкови куповине односно закупа 
земљишта; опрема, материјали и радови који по типу 
не одговарају предмеру и предрачуну овереном од 
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стране лиценцираног инжењера одговарајуће струке; 
потрошни материјал за очување и унапређење старих 
и уметничких заната, односно послова домаће 
радиности; путни трошкови/трошкови горива, 
трошкови телeкомуникације и трошкови такси. 

 
5. Износи подстицаја су 50% на износ инве-

стиције без ПДВ-а, а максимално до 300.000,00 
динара. Додатних 10% одобрава се када су носиоци 
газдинства млади-млађи од 40 година у тренутку 
подношења пријаве и додатних 10% одобрава се када 
су носиоци газдинства жене, тако да је могућ 
интензитет подстицаја од највише 70%.    

 
Корисник је у обавези да: 
 
• наменски користи предметну инвестицију 

(период наменског коришћења ће се дефинисати 
уговором у складу са врстом инвестиције) и 

• доказ о извршеној категоризацији код 
надлежног органа јединице локалне самоуправе за 
пружање туристичко-угоститељских услуга у 
пословима домаће радиности или сеоском 
туристичком домаћинству и евидентиран у Регистру 
туризма, у складу са законом којим се уређује 
туризам, односно угоститељство за инвестиције, у 
сектору руралног туризма, у року који ће бити 
дефинисан уговором; 

 
6. Потребна документација за подносиоце захтева: 
 
1) Пријава; 
2) Фотокопија личне карте подносиоца пријаве; 
3) Потврда о активном статусу у регистару 

пољопривредних газдинстава (активно и комерци-
јално) - Управа за трезор, филијала Крушевац; 

4) Извод из регистра пољопривредног газдин-
ства (подаци о пољопривредном газдинству) -Управе 
за трезор, филијала Крушевац;  

5) Извод са подацима о структури биљне 
производње - Управа за трезор, филијала Крушевац; 

6) Бизнис план за инвестицију која је предмет 
захтева; 

7) Предмер и предрачун радова оверен од стране 
лиценцираног инжењера одговарајуће струке и рачун 
са спецификацијом предмета пријаве и исказаним 
јединичним ценама коштања за појединачне елементе 
за предметну инвестицију, издат у периоду од 
01.01.2021. године, који гласи на подносиоца пријаве;  

8) Доказ о извршеном плаћању предметне 
инвестиције и то потврда о преносу средстава или 
извод оверен од стране банке, а у случају када је 
физичко лице извршило готовинско или плаћање 
картицом фискални исечак;  

9) Отпремница за набавку предметне инве-
стиције за коју је утврђена обавеза издавања 
отпремнице;  

10)  Гарантни лист/гаранција за извршену 
набавку опреме, односно радова, за коју је утврђена 
обавеза издавања гарантног листа, односно изјава 
добављача да иста не подлеже обавези издавања 
гарантног листа; 

11)  Решење о категоризацији сеоског туристи-
чког домаћинства;  

12)  Оверен Уговор о туристичком посредовању 
који је склопљен са локалном туристичком 
организацијом, туристичком агенцијом, привредним 
субјектом или другим правним лицем регистрованим 
за обављање привредне делатности и 

13)  Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима. 

 
7. Начелник расписује Конкурс за избор кори-

сника средстава за субвенционисање економских 
активности на селу кроз подршку непољопривредним 
активностима. 

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
рангирање ће се вршити по датуму при-јављивања, а 
најкасније до 15.11.2021. године. 

 
8.   Комисија неће разматрати конкурсне пријаве 

са непотпуном конкурсном документацијом. 
   
9. Исплата средстава врши се уплатом на 

наменски текући рачун корисника, на основу решења 
Начелника и уговора, а на предлог Комисије, која 
врши  одабир корисника средстава, једном месечно, а 
рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 18/21                           Председник Комисије  

          Наташа Бачлић, с.р.  
 
 
 
122 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) и  става 3. тачка 
4. Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде ("Сл.лист града 
Крушевца" бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној  дана 23.04.2021. године донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за субвенционисање 
економских активности у циљу подизања 

конкурентности у смислу додавања вредности 
кроз прераду као и на увођење и сертификацију 

система безбедности и квалитета хране, 
органских производа и производа са ознаком 

географског порекла на газдинствима 
 
I - Да се на основу Одлуке о буџету града 

Крушеца за 2021. годину издвоје средства у износу од 
4.400.000,00 динара за субвенционисање економских 
активности у циљу подизања конкурентности у 
смислу додавања вредности кроз прераду као и на 
увођење и сертификацију система безбедности и 
квалитета хране, органских производа и производа са 
ознаком географског порекла на газдинствима. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава за 
субвенционисање економских активности у циљу 
подизања конкурентности у смислу додавања вредно-
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сти кроз прераду као и на увођење и сертификацију 
система безбедности и квалитета хране, органских 
производа и производа са ознаком географског 
порекла на газдинствима, које ће донети Комисија за 
подстицање развоја пољопривреде града Крушевца, а 
сагласност дати Градско веће града Крушевца. 

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца ". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-69/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 
Александар Јовановић, с.р. 

 
 
 
 
 
123 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл.лист града Крушевца" бр. 15/18) и  става 3. тачка 
3. Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца  на седници 
одржаној дана 23.04.2021. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава за субвенционисање економске 
активности у циљу подизања конкурентности у 
смислу додавања вредности кроз прераду као и на 
увођење и сертификацију система безбедности и 
квалитета хране, органских производа и производа са 
ознаком географског порекла на газдинствима.  

 
II - Ово  Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-71/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 
Александар Јовановић, с.р. 

 
* 

*               * 
 
На основу става 3. тачка 3. Решења о образовању 

и именовању Комисије за подстицање развоја 
пољопривреде („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/18) и 
Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града 
Крушевца за 2021. годину и изм. Програма подршке 
за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Крушевца за 2021. годину, 
Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана  22.04.2021.  године донела је   

 
 

КРИТЕРИЈУМЕ 
 

за избор  корисника средстава за 
субвенционисање економских активности у циљу 

подизања конкурентности у смислу додавања 
вредности кроз прераду као и на увођење и 

сертификацију система безбедности и квалитета 
хране, органских производа и производа са 

ознаком географског порекла на газдинствима 
 
1. Овим критеријумима ближе се прописују 

услови за субвенционисање економских активности у 
циљу подизања конкурентности у смислу додавања 
вредности кроз прераду као и на увођење и серти-
фикацију система безбедности и квалитета хране, 
органских производа и производа са ознаком гео-
графског порекла на газдинствима, начин оства-
ривања права на подстицаје, као и максимални износи 
подстицаја по кориснику.  

 
2. Право на коришћење средстава за субвенци-

онисање економских активности у циљу подизања 
конкурентности у смислу додавања вредности кроз 
прераду као и на увођење и сертификацију система 
безбедности и квалитета хране, органских производа 
и производа са ознаком географског порекла на 
газдинствима  по Програму подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног 
развоја града Крушевца за 2021. годину и изм. 
Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Кру-
шевца за 2021. годину имају физичка лица-носиоци 
комерцијалног породичног пољопривредног газдин-
ства, уписани у Регистар пољопривредних газдин-
става, са активним статусом и са пребива-лиштем и 
производњом на територији града Кру-шевца, а која 
нису поднела  захтев за исто улагање у другим јавним 
фондовима.  

 
3. Корисник средстава мора да испуњава и 

специфичне услове у зависности од сектора и то: 
 
За инвестицију 304.4. прихватљиви корисници су 

наведена регистрована пољопривредна газдинства ко-
ја имају закључен уговор о вршењу контроле који ва-
жи за годину у којој се подноси захтев за коришћење 
подстицаја.  

 За инвестицију 304.5. прихватљиви корисници су 
наведена регистрована пољопривредна газдинства. 
Специфични критеријум за све инвестиције у оквиру 
подршке преради на газдинству је да за одређени вид 
прераде пољопривредних производа корисници, по 
реализацији инвестиције буду регистровани у складу са 
позитивно правним прописима, да је објекат у оквиру 
кога се реализује инвестиција на територији Града 
Крушевца и да се користи на основу права својине. 

Специфични критеријум за инвестиције у оквиру 
подршке преради на газдинству–304.5 по секторима 
су: Прерада млека и маркетинг и Прерада меса и 
маркетинг–прихватљиви корисници су субјекти у 
пословању малим количинама примарних производа 
у складу са Правилником о малим количинама 
примарних производа које служе за снабдевање 
потрошача, подручју за обављање тих делатности као 
и одступања која се односе на мале субјекте у 
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пословању храном животињског порекла и 
произвођачи-физичка лица-која производе сирово 
млеко и производе од сировог млека у домаћинству, у 
складу са законом којим се уређује ветеринарство. 
Прерада воћа, поврћа и грожђа и маркетинг, прерада 
гајеног, зачинског, лековитог и ароматичног биља, 
као и маркетинг, прерада гајених врста гљива и 
маркетинг–регистрована пољопривредна газдинства 
су прихватљиви корисници уколико, поред напред 
наведених специфичних услова, имају заснован 

одређен вид производње на пољопривредном 
газдинству: производњу на минимум 0,5 хa воћа, 
грожђа, поврћа, односно 0,15 хa у заштићеном 
простору или да у структури биљне производње имају 
уведену производњу гајених печурака или лековитог 
биља. За инвестицију 304.5.3.5 прихватљиви корисни-
ци су произвођачи вина који су по реализацији 
инвестиције уписани у винарски регистар и поседују 
капацитет објекта до 20.000 литара.  

 
4.  Подстицаји обухватају подршку инвестицијама у пољопривреди и то: 

 
 Шифра 

инвестиције  
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

Прерада млека 

304.4.  Подршка за увођење система квалитета 

304.5.  Подршка преради на газдинству 
304.5.1.1.  Набавка опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и 

паковање млека и производа од млека 

304.5.1.2.  Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

(стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, 

укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије 

304.5.1.3.  Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за 

интерну употребу, као део прерађивачког погона 

Прерада меса 

304.5.2.1.  Набавка опреме за омамљивање, клање и обраду трупова 

304.5.2.2.  Набавка опреме за сакупљање, пријем, чување/складиштење 
(хлађење), уклањање и прераду споредних производа 
животињског порекла који нису за исхрану људи 

304.5.2.3.  Набавка опреме и уређаја за расецање, обраду, прераду, 
паковање и означавање меса и уситњеног меса, полупроизвода 
од меса, машински сепарисаног меса и производа од меса 

304.5.2.4.  Набавка опреме и уређаји за хлађење, пастеризацију и 

стерилизацију меса и производа од меса 

304.5.2.5.  Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за 

интерну употребу, као део прерађивачког погона 

304.5.2.6.  Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

(стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, 

укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије  

304.5.2.7.  Набавка опреме за дезинфекцију радника 
   

Прерада воћа, 
поврћа и грожђа 

304.5.3.1.  Набавка опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа и грожђа, као и 

њихових производа 

304.5.3.2.  Набавка опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, као и 

њихових производа 

304.5.3.3.  Набавка опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и 

стерилизацију производа  

304.5.3.4.  Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и прераду, 

пуњење и паковање њихових производа 

304.5.3.5.  Набавка опреме за производњу вина, ракија и других алкохолних 

пића, као и опреме за дегустационе сале 

304.5.3.6.  Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

(стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, 

укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије 

304.5.3.7.  Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.3.8.  Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за 

интерну употребу, као део прерађивачког погона 
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Прерада гајеног, 
зачинског, 

лековитог и 
ароматичног биља 

304.5.5.1.  Набавка опреме и уређаја за сушење гајеног зачинског, 

лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа 

304.5.5.2.  Набавка опреме за прераду гајеног зачинског, лековитог и 
ароматичног биља као и њихових производа  

304.5.5.3.  Набавка опреме и уређаја за дестилацију гајеног зачинског, 

лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа (за 8 

потребе фармацеутске индустрије)  

304.5.5.4.  Набавка опреме и уређаја за екстракцију гајеног зачинског, 

лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа 

304.5.5.5.  Набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење гајеног 

зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових 

производа 

304.5.5.6.  Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

(стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, 

укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије 

304.5.5.7.  Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.5.8.  Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за 

интерну употребу, као део прерађивачког погона 
   

Прерада пчелињих 
производа 

304.5.6.1.  Набавка опреме и уређаја за прераду пчелињих производа 

304.5.6.2.  Набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих 

производа 

304.5.6.3.  Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 

(стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, 

укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије  

304.5.6.4.  Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.6.5.  Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за 

интерну употребу, као део прерађивачког погона 

Прерада гајених 
врста гљива 

304.5.7.1.  Набавка опреме и уређаја за сушење гајених врста гљива, као и 

њихових производа 

304.5.7.2.  Набавка опреме и уређаја за замрзавање гајених врста гљива, као 

и њихових производа 

304.5.7.3.  Набавка опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и 

стерилизацију производа  

304.5.7.4.  Набавка опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање гајених 

врста гљива и њихових производа 

304.5.7.5.  Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 
(стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, 
укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије 

304.5.7.6.  Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.7.7.  Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за 
интерну употребу, као део прерађивачког погона 

Прерада плодова 
сакупљених из 

природе 

304.5.8.1.  Набавка опреме и уређаја за сушење плодова сакупљених из 
природе, као и њихових производа 

304.5.8.2.  Набавка опреме и уређаја за замрзавање плодова сакупљених из 
природе, као и њихових производа 

304.5.8.3.  Набавка опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и 
стерилизацију производа 

304.5.8.4.  Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и прераду, 
пуњење и паковање њихових производа  

304.5.8.5.  Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију 
(стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, 
укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије 

304.5.8.6.  Набавка опреме за дезинфекцију радника 

304.5.8.7.  Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за 

интерну употребу, као део прерађивачког погона 
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5. Износи подстицаја су 50% на износ инве-стиције 

без ПДВ-а, а максимално до 500.000,00 динара. 
Додатних 10% одобрава се када су носиоци газдинства 
млади-млађи од 40 година у тренутку подношења 
пријаве и додатних 10% одобрава се када су носиоци 
газдинства жене, тако да је могућ интензитет подстицаја 
од највише 70%.                                                         

 
6.  Потребна документација за подносиоце захтева: 
 
1) Пријава; 
2) Фотокопија личне карте подносиоца пријаве 
3) Потврда о активном статусу у регистару 

пољопривредних газдинстава (активно и комерци-
јално) - Управа за трезор, филијала Крушевац; 

4) Извод из регистра пољопривредног газ-
динства (подаци о пољопривредном газдинству) -
Управе за трезор, филијала Крушевац;  

5) Извод са подацима о структури биљне 
производње- Управа за трезор, филијала Крушевац; 

6) Извод са подацима о структури сточног 
фонда- Управа за трезор, филијала Крушевац; 

7) Уговор о вршењу контроле, односно сертифи-
кације производње са овлашћеном сертификационом 
кућом или други одговарајући доказ о вршењу 
контроле и спровођењу поступка увођења система 
квалитета за инвестицију 304.4; 

8) Доказ о праву својине предметних објеката (у 
којем се рализује инвестиција) не старији од шест 
месеци;  

9) Фотокопија рачуна предметне инвестиције и 
фискалног рачуна-оригинал на увид или потврду о 
преносу средстава или извод, оверен од стране банке, 
јединствену царинску исправу ако је подносилац 
захтева директно извршио увоз предметне инве-
стиције и фотокопија гарантног листа за инвестицију 
која подлеже гаранцији, не старији од 01.01.2021. 
године и             

10) Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима. 

 
7. Начелник расписује Конкурс за избор 

корисника средстава за субвенционисање економских 
активности у циљу подизања конкурентности у 
смислу додавања вредности кроз прераду као и на 
увођење и сертификацију система безбедности и 
квалитета хране, органских производа и производа са 
ознаком географског порекла на газдинствима. 
Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
рангирање ће се вршити по датуму пријављивања, а 
најкасније до 15.11.2021. године. 

 
8.   Комисија неће разматрати конкурсне пријаве 

са непотпуном конкурсном документацијом. 
   
9. Исплата средстава врши се уплатом на 

наменски текући рачун корисника, на основу решења 
Начелника и уговора, а на предлог Комисије, која 
врши  одабир корисника средстава, једном месечно, а 
рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 20/21                          Председник Комисије  

        Наташа Бачлић, с.р.  
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На основу члана 38. Закона о удружењима 

(„Службени гласник РС‟, бр. 51/09, 99/11 и 44/18-др. 
закон), Уредбе о средствима за подстицање програма 
или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују удружења 
("Сл. гласник РС", број 16/18), члана 50. Статута града 
Крушевца (" Службени лист града Крушевца", бр. 
15/18), Одлуке о буџету града Крушевца за 2021. 
годину (" Службени лист града Крушевца", бр. 17/20), 
члана 20. и 21. Правилника о критеријумима и 
поступку доделе средстава из буџета града Крушевца 
за суфинансирање и финансирање програма и про-
јеката од јавног интереса ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 3/19) и Предлога Одлуке комисије од 13.04.2021. 
год. о избору програма/пројекта који ће се 
финансирати или суфинансирати  из буџета града 
Крушевца у 2021. години у области неговања култур-
ног наслеђа, традиција ослободилачких ратова и 
стандарда ветерана 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 23.04.2021. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ 

ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ 
ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ НЕГОВАЊА 
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ТРАДИЦИЈА 

ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА И СТАНДАРДА 
ВЕТЕРАНА ЗА ГРАД КРУШЕВАЦ  

У 2021. ГОДИНИ 
 
I - Одобрава се финансирање програма/пројеката у 

области неговања културног наслеђа, традиција 
ослободилачких ратова и стандарда ветерана за град 
Крушевац у 2021. години у укупном износу од 
1.300.000,00 динара у оквиру Програма 15, шифра 
програмске активности 0602-0001, функционисање 
Градске управе, део позиције 50, конто 481941 (Дотације 
осталим удружењима грађана) за следећа удружења: 

 
1. Српски витез, са седиштем у Крушевцу, у 

укупном износу од 450.000,00 динара, на име 
спровођења активности у оквиру пројекта "Серијал 
храбри ратници Крушевца и околине у Првом 
светском рату". Референтни број пројекта 708. 
Укупан број бодова 70. 

 
2. Градска организација резервних војних 

старешина Крушевац, са седиштем у Крушевцу, у 
укупном износу од 450.000,00 динара, на име 
спровођења активности у оквиру пројекта "Резервне 
војне старешине у функцији свеопште безбедности". 
Референтни број пројекта 686. Укупан број бодова 67. 

 
3. Градско удружење бораца НОР-а Крушевац, са 

седиштем у Крушевцу, у укупном износу од 170.000,00 
динара, на име спровођења активности у оквиру 
пројекта "Неговање традиција НОР-а и очување 
историјских вредности НОБ-е 1941 – 1945. године". 
Референтни број пројекта 679. Укупан број бодова 66. 
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4. Удружење за неговање слободарских 
традиција, са седиштем у Крушевцу, у укупном 
износу од 80.000,00 динара, на име спровођења 
активности у оквиру пројекта "Евоцирање 
историјских догађаја Српске слободарске традиције". 
Референтни број пројекта 682. Укупан број бодова 63. 

 
5. Хуманитарна организација "Градитељи мира", са 

седиштем у Крушевцу, у укупном износу од 80.000,00 
динара, на име спровођења активности у оквиру 
пројекта "Обележимо, запишимо и незаборавимо".  

Референтни број пројекта 711. Укупан број 
бодова 52. 

6. Заједно за Расински округ – Ветерани Кру-
шевац, са седиштем у Крушевцу, у укупном износу од 
70.000,00 динара, на име спровођења активности у 
оквиру пројекта "Традицијом против заборава". 
Референтни број пројекта 687. Укупан број бодова 40. 

 
II -  Са наведеним удружењима из става 1. ове 

одлуке начелник Градске управе града Крушевца 
закључиће уговор о финансирању и суфинансирању 
програма/пројекта од јавног интереса којим се ближе 
уређују међусобна права, обавезе и одговорности 
уговорних страна. 

 
III - По закључењу уговора из става 2. ове одлуке 

одобрена средства биће пренета на наменске рачуне 
Управе за трезор подносилаца изабраних пројеката, 
по динамици и условима утврђеним уговором. 

 
IV - Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца" и на званичној интернет страници града 
Крушевца. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-206/21  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 
Александар Јовановић, с.р. 
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На основу чл. 40. Одлуке о буџету Града Кру-шевца 

за 2021. годину ("Сл. лист града Крушевца" бр. 17/20), 
Уредбе о средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање програма 
од Јавног интереса која реализују удружења (''Сл. 
гласник Републике Србије'' бр. 16/18), Правилника о 
критеријумима и поступку доделе средстава за 
финансирање и суфинансирање програма од јавног 
интереса за реализацију Локалног  акционог плана за 
младе града Крушевца (“Сл.лист града Крушевца”, бр. 
15/18), Предлогa Одлуке Савета за имплеменатцију 
Локалног акционог плана  за младе   града Крушевца о 
избору програма и пројекта који ће се финансирати 
средствима буџета Града Крушевца у 2021.години, број 
110/21 од    13.04.2021. године и члана 50. Статута града 
Крушевца (,,Сл. лист града Крушевца'', бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, дана 23.04.2021. 
године доноси 

  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАСИРАЊУ  
ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

УСМЕРЕНИХ КА РЕАЛИЗАЦИЈИ  ЛОКАЛНОГ  
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА У 2021. ГОДИНИ 
 
I - ФИНАНСИРАЈУ СЕ програми/пројекти у 

области имплементације Локалног  акционог плана  за 
младе  града Крушевца за 2021. годину, у укупном 
износу од  1.100.000,00 динара са позицијe 156 конта 
481941 Дотације осталим удружењима грађана 
(расписивање конкурса за удружења грађана – 
имплементација Локалног  акционог плана за младе 
за 2021. годину),  који поред задовољења основних  и 
допунских мерила из чл. 10. Правилника (референце  
програма, циљеви који се постижу, суфинасирање 
програма, законитост и ефикасност коришћења 
средстава ранијих програма, одрживост ранијих 
програма,капацитет носиоца програма, усклађеност 
са Локалним акционим планом  за младе, прецизност 
и изводљивост плана, промене које се очекују од 
примене програма, економска оправданост буџета, 
прецизно и детаљно приказан наративни буџет 
програма, промоција самог пројекта) задовољавају 
квалитетом, обухватом довољног броја корисника, а 
имају 40 и више поена, и то: 

 
1. Пројекат „Летњи камп: Млади у покрету 4“ 

подносиоца Стреличарски клуб „Царска стрела“. 
Пријава је заведена под редним бројем IV-03-852/2021 
од 23.2.2021. године. Област 5: Култура, спорт и 
слободно време. Укупна вредност пројекта је 666.000,00 
РСД (100%). Средства која се траже од града износе 
300.000,00 РСД (45,05%). Број бодова: 47. Време 
реализације пројекта: 15.7.2021-31.8.2021. године. 

Пројекат се финансира у висини од 80.000,00 РСД 
(штампа и набавка награда, набавка лука и стрела 
(опрема за спровођење радионица), провизија банке, 
хонорар, путни трошкови, трошкови комуникације). 

 
2. Пројекат „Науку примени – планету озелени“ 

подносиоца Удружење биолога Крушевац – 
„БИОКС“. Пријава је заведена под редним бројем IV-
03-855/2021 од 23.2.2021. године. Област 8: Млади у 
очувању и заштити животне средине.  Комисија је 
установила да је сва основна документација комплет-
на. Укупна вредност пројекта је 241.000,00 РСД 
(100%). Средства која се траже од града износе 
221.000,00 РСД (91,7%). Број бодова:81. Време 
реализације пројекта: 20.8.2021-19.12.2021. године. 

Пројекат се финансира у висини од 172.000,00 
РСД (3 х једнодневни излет, путни трошкови, 
хонорари чланова пројектног тима). 

 
3. Пројекат „Рагби за младе из угрожених група“ 

подносиоца „Рагби клуб Крушевац“. Пријава је 
заведена под редним бројем IV-03-862/2021 од 
24.2.2021. године. Комисија је установила да је сва 
основна документација комплетна. Област 5: Кул-
тура, спорт и слободно време. Укупна вредност 
пројекта је 157.800,00 РСД (100%). Средства која се 
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траже од града износе 120.000,00 РСД (76,05%). Број 
бодова: 44. Време реализације пројекта: 15.9.2021-
15.12.2021. године. 

Пројекат се финансира у висини од 30.000,00 РСД 
(трошкови набавке лопти, провизије и путних трошкова) 

 
4. Пројекат „Заједно против трговине људима“ 

подносиоца Црвени крст Србије – Црвени крст 
Крушевац. Пријава је заведена под редним бројем IV-03-
913/2021 од 26.2.2021. године. Комисија је уста-новила да 
је сва основна документација комплетна. Област 4: 
Безбедност младих. Укупна вредност пројекта је 
295.000,00 РСД (100%). Средства која се траже од града 
износе 147.000,00 РСД (49,83%). Број бодова: 56. 
Време реализације пројекта: 22.3.2021-30.11.2021. 
године.  

Пројекат се финансира у висини од 50.000,00 РСД 
(штампани материјал). 

5. Пројекат „Караван културе и спорта“ подно-
сиоца Удружење за помоћ и унапређење положаја 
деце и младих са посебним потребама „Осмех на 
длану“ Крушевац. Пријава је заведена под редним 
бројем IV-03-925/2021 од 1.3.2021. године. Област 5: 
Култура, спорт и слободно време. Укупна вредност 
пројекта је 161.600,00 РСД (100%). Средства која се 
траже од града износе 151.600,00 РСД (93,80%). Број 
бодова: 92. Време реализације пројекта: 1.7.2021-
30.10.2021. године.  

Пројекат се финансира у висини од 150.000,00 
РСД (путни трошкови, материјал за радионице, 
сендвичи и сокови за учеснике радионица, хонорари 
пројектног тима, услуге штампе, опрема за спортске 
радионице, грицкалице и послужење на радионицама, 
трошкови телефона, банкарска провизија, заштитне 
маске и остала средства за хигијену). 

 
6. Пројекат Астрономски камп „Јастребац 2021.“ 

подносиоца пројекта Астрономско удружење „Еурека“. 
Пријава је заведена под редним бројем IV-03-
931/2021 од 1.3.2021. године. Област 1: Образовање 
младих. Укупна вредност пројекта је 945.000,00 РСД 
(100%). Средства која се траже од града износе 
430.000,00 РСД (45,50%). Број бодова: 43. Време 
реализације пројекта: 22.3.2021-30.11.2021. године. 

Пројекат се финансира у висини од 50.000,00 РСД 
(Трошкови припреме и штампања материјала за 
школу и учеснике – ролап, приручници, набавка 
књига из астрономије, дипломе; трошкови провизије) 

 
7. Пројекат „Подстицање и развој талената 

младих уметника града Крушевца – Стварајмо 
заједно“ подносиоца Удружење љубитеља уметности 
„БуквАрт“. Пријава је заведена под редним бројем IV-
03-958/2021 од 3.3.2021. године. Област 5: Култура, 
спорт и слободно време. Укупна вредност пројекта је 
318.000,00 РСД (100%). Средства која се траже од 
града износе 217.600,00 РСД (68,24%). Број 
бодова:90. Време реализације пројекта: 1.4.2021-
15.9.2021. године. Комисија је установила да је сва 
основна документација комплетна. 

Пројекат се финансира у висини од 200.000,00 
РСД (дизајн и штампа промотивног материјала 
пројекта, материјали за реализацију радионица, 

услуга штампе завршних радова, трошкови провизије, 
хонорар координатора пројекта). 

 
8. Пројекат „Буди млад – буди здрав“ подно-

сиоца „Друштво за борбу против шећерне болести 
Крушевац“. Пријава је заведена под редним бројем 
IV-03-964/2021 од 3.3.2021. године. Област 3: 
Здравље младих. Укупна вредност пројекта је 
633.000,00 РСД (100%). Средства која се траже од 
града износе 233.000,00 РСД (37%). Број бодова: 77 . 
Време реализације пројекта: 1.4.2021-31.12.2021. 
године.  

Пројекат се финансира у висини од 100.000,00 
РСД (излет младих на   Јастребац, активност Спортом 
мењамо дијабетес, провизија банке). 

 
9. Пројекат „Мелиса лековито царство 2 – интер-

активне радионице“ подносиоца „Хемијско-сапунска 
лабораторија Мелиса“. Пријава је заведена под 
редним бројем IV-03-975/2021 од 3.3.2021. године. 
Област 1: Образовање младих. Укупна вредност 
пројекта је 180.000,00 РСД (100%). Средства која се 
траже од града износе 140.000,00 РСД (77,77%). Број 
бодова 83. Време реализације пројекта: 10.5.2021-
10.12.2021. године. 

Пројекат се финансира у висини од 120.000,00 
РСД (сировине за еко производе, набавка основних 
материјала калуп за еко производе, декоративни 
материјал за паковање, заштитна средства, провизија, 
хонорар, агенција за књиговодство). 

 
10. Пројекат „И ми желимо да вежбамо“ подно-

сиоца „Међуопштинска организација слепих    Кру-
шевац“. Пријава је заведена под редним бројем IV-03-
971/2021 од 3.3.2021. године. Област 1:Образовање 
младих. Укупна вредност пројекта је 205.674,00 РСД 
(100%). Средства која се траже од града износе 
190.247,00 РСД (77,77%). Број бодова 54. Време 
реализације пројекта: 1.5.2021-1.11.2021. године. 

Пројекат се финансира у висини од 65.000,00 РСД 
(радионица психо    социјалне подршке, послужење, 
уговор о делу, набавка и штампање мајица, израда 
флаера, провизија банке, канцеларијски материјал). 

 
11. Пројекат „Знањем до здравља“ подносиоца 

„Удружење здравствених радника Књегиња   Милица“. 
Пријава је заведена под редним бројем IV-03-
970/2021 од 3.3.2021. године. Област 3:Здравље 
младих. Укупна вредност пројекта је 197.000,00 РСД 
(100%). Средства која се траже од града износе 
147.000,00 РСД (74,6%). Број бодова 61. Време 
реализације пројекта: 1.4.2021-5.12.2021. године. 

Пројекат се финансира у висини од  60.000, РСД  
(завршна манифестација, трошкови провизије, трош-
кови штампања брошуре).  

 
12.  Пројекат „Занимања под лупом“ подносиоца 

„Едукативни центар Крушевац“. Пријава је заведена 
под редним бројем IV-03-984/2021 од 3.3.2021. 
године. Област 2: Запошљавање младих. Укупна 
вредност пројекта је 145.000,00 РСД (100%). Средства 
која се траже од града износе 90.000,00 РСД (62%).  
Број бодова 45. Време реализације пројекта: 
10.5.2021-1.12.2021. године 
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Пројекат се финансира у висини од 23.000,00 РСД 
(трошкови штампе, трошкови горива и закуп про-       
стора). 

 
II - Одбијају се програми/пројекти који имају 

мање од 40 бодова, који не задовољавају основна и 
допунска мерила из чл. 10 Правилника (референце  
програма, циљеви који се постижу, суфинасирање 
програма, законитост и ефикасност коришћења 
средстава ранијих програма, одрживост ранијих 
програма,капацитет носиоца програма, усклађеност 
са Локалним акционим планом за младе, прецизност 
и изводљивост плана, промене које се очекују од 
примене програма, економска оправданост буџета, 
прецизно и детаљно приказан наративни буџет 
програма, промоција самог пројекта), такође не  
задовољавају квалитетом и обухватом довољног броја 
корисника програма и то: 

1. Пројекат „Инфо портал за младе – Глас 
младих“ подносиоца Центар за истраживачко 
новинарство – „ЦИНК“. Пријава је заведена под 
редним бројем IV-03-861/2021 од 24.2.2021. године. 
Област 6: Информисање и мобилност младих. Укупна 
вредност пројекта је 190.000,00 РСД (100%). Средства 
која се траже од града износе 150.000,00 РСД 
(78,95%). Број бодова: 22. Време реализације 
пројекта: 1.5.2021-30.11.2021. године.  

 
2. Пројекат „Безбедан клик“ подносиоца про-

јекта Удружење „Мој генијалац“. Пријава је заведена 
под редним бројем IV-03-955/2021 од 2.3.2021. 
године. Област 4: Безбедност младих. Укупна 
вредност пројекта је 309.800,00 РСД (100%). Средства 
која се траже од града износе 169.320,00 РСД 
(54,65%). Време реализације пројекта: 1.6.2021-
30.11.2021. године. 

Савет је установио да услед неадекватне циљне 
групе обухваћене пројектом, деца испод 15 година, 
пројекат не задовољава основне критеријуме. 

 
3. Пројекат „Сигуран клик – Информисањем 

против дигиталног насиља“ подносиоца Лига за 
истраживачко новинарство Крушевац – „ЛИНК“. 
Пријава је заведена под редним бројем IV-03-
945/2021 од 2.3.2021. године. Област 4: Безбедност 
младих. Укупна вредност пројекта је 190.000,00 РСД 
(100%). Средства која се траже од града износе 
140.000,00 РСД (74%). Број бодова: 26. Време 
реализације пројекта: 1.6.2021-31.12.2021.године. 

 
4. Пројекат „Кошарка као превенције предго-

јазних, гојазних стања и телесних деформитета код 
деце и младих у Крушевцу“ подносиоца Кошаркашко 
удружење „Феникс 037“ Крушевац. Пријава је 
заведена под редним бројем IV-03-926/2021 од 
1.3.2021. године. Област 4: Унапређење културе, 
информисања и физичке културе (Област програма је 
преузета из Локалног плана акције за децу града 
Крушевца и не односи се на Локални акциони план за 
младе града Крушевца). Укупна вредност пројекта је 
150.000,00 РСД (100%). Средства која се траже од 
града износе 130.000,00 РСД (86,6%).Време 
реализације пројекта: 2.5.2021-26.9.2021. године. 
Пројектна пријава је поднета на формулару за 

Конкурс за Локални план акције за децу града 
Крушевца; основна документација је некомплетна. 

 
5. Пројекат „Аска и вук“ подносиоца Удружење 

грађана „Фабрика уметности“. Пријава је заведена 
под редним бројем IV-03-974/2021 од 3.3.2021. 
године. Област 5: Култура,спорт и слободно време. 
Укупна вредност пројекта је 315.000,00 РСД (100%). 
Средства која се траже од града износе 219.000,00 
РСД (69,5%). Број бодова 27. Време реализације 
пројекта: април  2021-децембар 2021. године. 

 
6. Пројекат „Веште младе руке“ подносиоца 

Удружење грађана „Етно Расина“. Пријава је заведена 
под редним бројем IV-03-973/2021 од 3.3.2021. 
године. Област 1: Образовање младих. Укупна 
вредност пројекта је 165.000,00 РСД (100%). Средства 
која се траже од града износе 122.000,00 РСД (73,9%). 
Број бодова 27. Време реализације пројекта: јуни 
2021- септембар 2021. године. 

7. Пројекат „Активирај се, развијај се“ подно-
сиоца Одред извиђача „Јастреб“. Пријава је заведена 
под редним бројем IV-03-972/2021 од 3.3.2021. 
године. Област 5: Култура,спорт и слободно време. 
Укупна вредност пројекта је 208.000,00 РСД (100%). 
Средства која се траже од града износе 187.000,00 
РСД (89,90%). Број бодова 29. Време реализације 
пројекта: 25.6. 2021- 1.12. 2021. године. 

 
8. Пројекат „Погурај се – скејт парк“ подносиоца 

„Национални развојни форум“. Пријава је заведена 
под редним бројем IV-03-983/2021 од 3.3.2021. 
године. Област 3: Здравље младих. Укупна вредност 
пројекта је 590.394,00 РСД (100%). Средства која се 
траже од града износе 119.000,00 РСД (20,15%)  Број 
бодова 34. Време реализације пројекта: 1.5. 2021- 
31.9. 2021. године 

 
9. Пројекат „Активнија здравија Србија“ 

подносиоца „АФЦ Ендорфин“. Пријава је заведена 
под редним бројем IV-03-985/2021 од 4.3.2021. 
године, што ову пријаву чини неблаговременом. 
Пројекат је достављен и заведен 4.3.2021. године, дан 
након рока за подношење пројеката што ову пријаву 
чини неблаговременом. 

 
10. Пројекат „Лансирање 2021“ подносиоца 

„Центар за информационе технологије“. Пријава је 
заведена под редним бројем IV-03-1052/2021 од 
9.3.2021. године, што ову пријаву чини неблаго-
временом. Пројекат је достављен и заведен 9.3.2021. 
године, 6 дана након рока за подношење пројеката. 
Печат за датум слања од 3.3.2020. године који се 
налази на коверти од Агенције „Expert d.o.o.“ 
(матични број: 21097128) регистрована је као 
Друштво са ограниченом одговорношћу која се 
примарно бави некретнинама, са регистрованом 
додатном делатношћу: 7490 – Остале стручне, научне 
и техничке делатности. Међу регистрованим услу-
гама не постоји услуга брзе поште, слања поште или 
других сродних поштанских услуга. 

 
III - Начелник Градске управе града Крушевца 

закључиће Уговоре о финансирању и суфинансирању  
програма/ пројеката од јавног интереса за реализацију 
Локалног  акциoног плана  за младе града Крушевца 
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у 2021. години са подносиоцима, удружењима 
грађана из тачке I овог Решења. Уговорима се уређују 
права и обавезе уговорних страна, начин и рок за 
пренос одобрених средстава, рок за реализацију 
пројекта, обавеза подношења извештаја, начин 
решавања спорова, као и друга права и обавезе. 

 
IV - По закључењу Уговора са начелником 

Градске управе града Крушевца, одобрена средства 
биће пренета на наменске рачуне Управе за трезор 
подносилаца изабраних пројеката, по динамици и 
условима утврђеним  Уговором. 

 
V - Средства за ове намене обезбеђена су 

Одлуком о буџету града Крушевца за 2021. годину, 
позиције 156 конто 481941 Дотације осталим 
удружењима грађана (расписивање конкурса за 
удржења грађана – имплементација Локалног 
акционог плана за младе за 2021. годину ). 

VI -  Неутрошена  средства у висини од 400.000,00 
динара остају на позицији 156 конто 481941 дотације 
осталим удружењима грађана (расписивање конкурса 
за удружења грађана – имплементација Локалног 
акционог плана за младе за 2021. годину). 

        
VI  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца" и на сајту Града Крушевца.   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-211/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 
Александар Јовановић, с.р. 
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На основу члана 69. став 1. тачка 9. Закона о 

јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16 и 
88/19), члана 15. ст. 2. Одлуке о организовању Јавног 
комуналног предузећа „Градска топлана“ Крушевац 
бр. 5/13 – Пречишћен текст, 4/15 и 9/16) и члана 50. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, дана 23.04.2021. 
године, донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Правилник о органи-

зацији и систематизацији  послова ЈКП "Градска то-
плана" Крушевац који је донео  директор  под бр. 1764 
од 24.03.2021. године. 

               
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-23/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 
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На основу члана 69. став.1. тачка 9. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16 и 88/19), члана 
15. ст. 2. Одлуке о оснивању ЈКП "Водовод Крушевац" 
Крушевац бр. 5/13 – Пречишћен текст, 4/15 и 9/16) и 
члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, дана 23.04.2021. 
године, донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I -  Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији  и систематизацији  послова ЈКП "Водо-
вод Крушевац" Крушевац који је донео директор  под 
бр. 1118/2 од 16.03.2021. год., који је усвојио Надзор-
ни одбор својом Одлуком под бр. 17/6 дана 
18.03.2021. године.    

II - Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 023-25/21  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 
Александар Јовановић, с.р. 
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На основу члана 69. став.1. тачка 9. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС" бр.  15/16), члана 15. ст. 2. 
Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа 
„Крушевац“ Крушевац бр. 5/13 – Пречишћен текст, 4/15 
и 9/16) и члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, дана 23.04.2021. 
године, донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Правилник о органи-

зацији и систематизацији послова ЈКП „Крушевац“ са 
ПО Крушевац који је донео директор предузећа под 
бр. 581 од 26.01.2021. године и на који је Надзорни 
одбор дао сагласност Одлуком бр. 708 од             
29.01.2021. године. 

 
 II -   Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца" 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-26/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 
Александар Јовановић, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о запосленима у 

јавним службама ("Сл. гласник РС", број 113/17), 
члана 10. Одлуке о оснивању Центра за стручно уса-
вршавање у Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
8/09, 11/09 и 6/10), и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 23.04.2021. године, донело је   
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Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у 
Центру за стручно усавршавање  Крушевац, који је 
донео директор Центра за стручно усавршавање  Кру-
шевац дана 08.04.2021. године под бројем 171. 

        
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-209/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 
Александар Јовановић, с.р. 
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На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" бр. 15/18), члана 
27. Правилника о критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета града Крушевца за финансирање 
и суфинансирање програма и пројеката од јавног 
интереса у области неговања културног наслеђа, 
традиција ослободилачких ратова и стандарда вете-
рана ("Сл. лист града Крушевца" бр. 3/19) и  тачке II 
Решења о именовању Комисије за избор програма и 
пројеката од јавног интереса у области неговања 
културног наслеђа, традиција ослободилачких ратова 
и стандарда ветерана града Крушевца, ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 4/19), 

Градско веће града Крушевца на седници одржа-
ној дана 23.04.2021. године, донело је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I – УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији програма и 

пројеката од јавног интереса финансиран из буџета града 
Крушевца у области неговања културног наслеђа, тра-
диција ослободилачких ратова и стандарда ветерана за 
град Крушевац у 2020. години, достављен од стране 
Комисије за избор програма и пројеката од јавног инте-
реса у области неговања културног наслеђа, традиција 
ослободилачких ратова и стандар-да ветерана града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 4/19). 

 
II – Закључак објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца''. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-207/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 
Александар Јовановић, с.р. 
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На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и 
члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 12.04.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Крушевца за 2021. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: ОПШТЕ УСЛУЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, активност 0009: Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160, 
економска класификација 499000, позиција 59 - 
Средства резерве, одобрава се укупно 2.648.456 
динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: 

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
активност 0001: Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина, економска класификација 
424000, позиција 45 – Специјализоване услуге, 
повећава се за 2.648.456 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 2.648.456 динара су 
недовољно планирана средства за трошкове сахране 
лица са територије града Крушевца, који су преми-
нули од последица вируса Covid-19. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-19/21  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 
Александар Јовановић, с.р. 
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IV - АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ДРУГО 
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Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 
55/14) и чл. 17. Одлуке о јавним паркиралиштима 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 13/19), дана 
22.03.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 
ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011,...11/2016) 
тако што се у члану 12. у ставу 1. после тачке 7.1.1 
додаје нова тачка 7.1.1a која гласи: 

 
"7.1.1а Улица Николе Тесле, једно паркинг место, 

на вануличном паркиралишту, испред вишепоро-
дичног стамбеног објекта број 47, прво са десне 
стране гледано према улазу са вануличног 
паркиралишта, за управно паркирање (наменски се 
користи за возило регистарске ознаке KŠ 137-PC у 
својини лица са инвалидитетом);" 

 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП "Пословни центар" Крушевац 

да, сходно чл. 158. став 3. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, изради саобраћајни пројекат 
у складу са режимом саобраћаја утврђеним у ставу 1. 
диспозитива овог решења и достави га овом Одељењу 
ради давања сагласности на исти. 

 
Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца. 
 
IV Број: 344-198/21                   НАЧЕЛНИК, 

Иван Анђелић, с.р. 
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Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011), дана 26.03.2021. године, донела је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 
РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 

НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
КРУШЕВАЦ 

 
МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ... ) тако што 
се у члану 6. став 1. тачка 45. мења да гласи: 

  
"45. Улица Стевана Синђелића, левом страном од 

Улице Газиместанске до првог прикључка са леве 
стране за управно паркирање у ниши ван коловоза за 
возила Полицијске управе, од поменутог прикључка 
до Улице Караџићеве за подужно паркирање на 
коловозу, десном страном од Улице Танаска Рајића до 
Улице Караџићеве за управно паркирање на тротоару, 
на саобраћајном прикључку Улице Стевана 
Синђелића који се пружа од Улице Стевана 
Синђелића према северозападу и групацији 
стамбених објеката у дужини око 40 метара левом 
страном за управно паркирање за возила Полицијске 
управе и до слепог завршетка у групацијама за 
управно паркирање као и поред вишепородичних 
објеката (преко пута гаража) правац запад-исток за 
подужно паркирање и десном страном у дужини око 
43 метара за управно паркирање;" 

 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП Пословни центар да, сходно 

чл. 158, став 3. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима, изради саобраћајни пројекат у складу са 
режимом саобраћаја утврђеним у ставу 1. диспози-
тива овог решења и достави га овом Одељењу ради 
давања сагласности на исти. 

 
Ово Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

IV Број: 344-208/21                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 
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Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 
101/2011 и 55/2014) и чл. 17. Одлуке о јавним 
паркиралиштима („Службени лист града Крушевца“, 
бр. 13/19), дана 26.03.2021. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 
РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 
 
ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011,...11/2016) 
тако што се у члану 12. став 1. после тачке 7.2 додаје 
нова тачка 7.2.1 која гласи: 

"7.2.1 Улица Стевана Синђелића, једно паркинг 
место, на саобраћајном прикључку Улице Стевана 
Синђелића који се пружа од Улице Стевана Синђелића 
према северозападу и групацији стамбених објеката 
четврто у претпоследњој групацији са леве стране 
гледано према северозападу, за управно паркирање 
(наменски се користи за возило регистарске ознаке KŠ 
094-ZS у својини лица са инвалидитетом);" 

 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП "Пословни центар" Крушевац 

да, сходно чл. 158 став 3. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, изради саобраћајни пројекат 
у складу са режимом саобраћаја утврђеним у ставу 1. 
диспозитива овог решења и достави га овом Одељењу 
ради давања сагласности на исти. 

 
Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца. 
 

IV Број: 344-209/21                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 

 
 
 
 
135 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10 и 101/11), 
дана 26.03.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 
МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ... ) тако што 
се у члану 20. став 2. након речи: „цистерне“ бришу 
речи: „за превоз нафте и нафтних деривата“. 

  
Ово Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
            

IV Број: 344-210/21                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 

 
 

136 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 55/2014 и 24/2018), дана 30.03.2021. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 
1. МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/11 ...) тако 
што се: 

 
- у чл. 4. став 1. након тачке 2. додаје нова тачка 

2.1.1. која гласи: 
 "2.1.1. Улица Бранка Миљковића од Улице 

Таковске до Улице Видовданске;" 
 
- у чл. 4. став 1. након тачке 8.1 додаје нова тачка 

8.2. која гласи: 
 "8.2. Улица Далматинска, од Улице Љубе 

Давидовића до Улице острва Вида;" 
 
- у чл. 4. став 1. након тачке 11. додају три нове 

тачке 11.1.1, 11.1.2 и 11.1.3 које гласе: 
 "11.1.1 Улица Жичка, од Улице Светог Саве до 

Улице Ломине; 
   11.1.2 Улица Жупска, од Улице Ломине до 

Улице Светог Саве; 
   11.1.3 Улица Златиборска, од Улице острва Вида 

до Улице Бранка Миљковића;“ 
 
- у чл. 4. став 1. након тачке 17.2 додаје нова тачка 

17.3 која гласи: 
 "17.3 Улица Лазе Пачуа, од Улице Ломине до 

Улице Светог Саве;" 
 
- у чл. 4. став 1. након тачке 18. додаје нова тачка 

18.1. која гласи: 
 "18.1. Улица Љубе Давидовића, од Улице 

Златиборске до Улице Босанске;" 
 
- у чл. 4. став 1. након тачке 25. додаје нова тачка 

25.1.1 која гласи: 
 "25.1.1 Улица острва Вида, од Улице босанске до 

Улице Таковске и од Улице Светог Саве до Улице 
таковске;" 

 
- у чл. 4. став 1. након тачке 27. додаје нова тачка 

27.1 која гласи: 
 "27.1 Улица Призренска, од Улице Видовданске 

до Илочког трга;" 
 
- у чл. 4. ставу 1. након тачке 36.1 додаје нова тачка 

37. која гласи: 
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 "37. Трг слободе, гледајући од Улице Душанове 
први крак од Улице Ломине до Улице Златиборске, а 
други крак од Улице Златиборске до Улице Ломине;" 

 
- у члану 6. став 1. након тачке 4. додаје се нова 

тачка 4.1 која гласи: 
"4.1. Улица Бранка Миљковића десном страном од 

Улице Таковске до Улице видовданске за подужно 
паркирање на коловозу;" 

- у члану 6. став 1. након тачке 13.1 додаје се нова 
тачка 13.2 која гласи: 

 
"13.2 Улица Далматинска, десном страном од 

Улице Љубе Давидовића до Улице острва Вида за 
подужно паркирање на коловозу;" 

- у члану 6. став 1. након тачке 20. додају се три 
нове тачке 20.1.1, 20.1.2 и 20.1.3 које гласе: 

"20.1.1 Улица Жичка, десном страном од Улице 
Светог Саве до Улице Ломине за подужно паркирање 
на коловозу; 

   20.1.2 Улица Жупска, десном страном од Улице 
Ломине до Улице Светог Саве за подужно паркирање 
на коловозу; 

   20.1.3 Улица Златиборска, десном страном од 
Улице острва Вида до Улице Бранка Миљковића за 
подужно паркирање на коловозу;“ 

 
- у члану 6. став 1. након тачке 30. додаје се нова 

тачка 30.1 која гласи: 
"30.1 Улица Лазе Пачуа, десном страном од Улице 

Ломине до Улице Светог Саве за подужно паркирање 
на коловозу;" 

 
- у члану 6. став 1. након тачке 32. додаје се нова 

тачка 32.1 која гласи: 
"32.1. Улица Љубе Давидовића, десном страном од 

Улице Златиборске до Улице Босанске за подужно 
паркирање на коловозу;" 

 
- у члану 6. ставу 1. након тачке 37.1.1 додаје се 

нова тачка 37.1.2 која гласи: 
"37.1.2. Улица острва Вида, десном страном од 

Улице Босанске до Улице Таковске и десном страном 
од Улице Светог Саве до Улице Таковске све за 
подужно паркирање на коловозу;" 

 
- у члану 6. став 1. тачка 41. се мења да гласи: 
“41. Улица Призренска, десном страном од Ви-

довданске до Илочког трга за подужно паркирање на 
коловозу;“ 

 
- у члану 6. став 1. након тачке 50. додаје се нова 

тачка 50.1 која гласи: 
"50.1 Трг слободе, гледајући од Улице Душанове 

десном страном на првом краку од Улице Ломине до 
Улице Златиборске, и десном страном на другом краку 
од Улице златиборске до Улице Ломине све за 
подужно паркирање на коловозу;" 

 
- у члану 13. став 1. тачка 5.2 мења се и гласи: 
„5.2. Улица Бранка Миљковића, левом страном од 

Улице Таковске до Улице Видовданске;“ 
 

- у члану 13. став 1. након тачке 15. додаје се нова 
тачка 15.1 која гласи: 

"15.1 Улица далматинска, левом страном од Улице 
Љубе Давидовића до Улице острва Вида;" 

 
- у члану 13. став 1. након тачке 21. додају се три 

нове тачке 21.1.1.1.1, 21.1.1.1.2 и 21.1.1.1.3 које гласе: 
"21.1.1.1.1 Улица Жичка, левом страном од Улице 

Светог Саве до Улице Ломине; 
21.1.1.1.2 Улица Жупска, левом страном од Улице 

Ломине до Улице Светог Саве; 
21.1.1.1.3 Улица Златиборска, левом страном од 

Улице острва Вида до Улице Бранка Миљковића;“ 
 
- у члану 13. став 1. након тачке 33.2 додаје се нова 

тачка 33.3 која гласи: 
"33.3 Улица Лазе Пачуа, левом страном од Улице 

Ломине до Улице Светог Саве;" 
 
- у члану 13. став 1. након тачке 35. додаје се нова 

тачка 35.1 која гласи: 
"35.1. Улица Љубе Давидовића, левом страном од 

Улице Златиборске до Улице Босанске;" 
 
- у члану 13. став 1. након тачке 41.1 додаје се нова 

тачка 41.2 која гласи: 
"41.2. Улица острва Вида, левом страном од Улице 

Босанске до Улице Таковске и левом страном од Улице 
Светог Саве до Улице Таковске;" 

 
- у члану 13. став 1. тачка 45. мења се и гласи: 
"45. Улица Призренска, левом страном од Улице 

Видовданске до Илочког трга;" 
 
- у члану 13. став 1. након тачке 59. додаје се нова 

тачка 59.1 која гласи: 
"59.1 Трг слободе, гледајући од Улице Душанове 

левом страном на првом краку од Улице Ломине до 
Улице златиборске, и левом страном на другом краку 
од Улице Златиборске до Улице Ломине;" 

 
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам и 

пројектовање Крушевац да, сходно чл. 158. став 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у ставу 1. диспозитива овог Решења које се 
односи на динамички режим саобраћаја и достави га 
овом Одељењу ради давања сагласности на исти.      

 
3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП "Пословни центар" Круше-

вац да, сходно чл. 158. став 3. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, изради саобраћајни пројекат 
у складу са режимом саобраћаја утврђеним у ставу 1 
диспозитива овог Решења које се односи на парки-
рање и достави га овом Одељењу ради давања сагла-
сности на исти.    

  
Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца". 
 
IV Број: 344-224/21                НАЧЕЛНИК, 

Иван Анђелић, с.р. 
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137 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 
55/14) и чл. 17. Одлуке о јавним паркиралиштима 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 13/19), дана 
23.04.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 

 
ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011,...11/2016) 
тако што се у члану 12. став 1. после тачке 7.2 додаје 
нова тачка 7.2.1 која гласи:  

"7.2.1а Улица Станислава Биничког, једно 
паркинг место, са леве стране на коловозу, за по-
дужно паркирање преко пута кућног броја 046 
(наменски се користи за возило регистарске ознаке KŠ 
120-SS у својини лица са инвалидитетом);" 

 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП "Пословни центар" Крушевац 

да, сходно чл. 158 став 3. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, изради саобраћајни пројекат 
у складу са режимом саобраћаја утврђеним у ставу 1. 
диспозитива овог решења и достави га овом Одељењу 
ради давања сагласности на исти. 

 
Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

IV Број: 344-273/21                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 

 
 
 
 
 
138 
Република Србија 
Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде 
Број: 119-01-00129/2021-09 
Датум: 20. април 2021. године 
Београд  
Немањина 22-26 
 
На основу члана 2. став 1. Закона о начину и 

условима признавања права и враћању земљишта које 
је прешло у друштвену својину по основу пољо-
привредног земљишног фонда и конфискацијом због 
неизвршених обавеза из обавезног откупа пољо-
привре-дних производа ("Службени гласник РС", бр. 
18/91, 20/92 и 42/98) и предлога Скупштине града 
Крушевца, I број: 13/21 од 24. марта 2021. године, за  
доношење Решења о образовању Комисије за вођење 
поступка и доношење решења по захтеву за враћање 
земљишта,  

По овлашћењу министра број: 119-01-4/26/2020-09 
од 9. децембра 2020. године државни секретар у 
Министарству пољопривреде, шумарства и водо-
привреде доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за вођење поступка и 

доношење решења по захтеву за враћање земљишта, 
у саставу: 

 
ПРЕДСЕДНИК: 
 
1. ЈОВАНА БЈЕЛИЦА, судија Основног суда у 

Крушевцу, 
 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА: 
 
2. ЈАСМИНА РОГАНОВИЋ, судија Основног 

суда у Крушевцу. 
 
ЧЛАНОВИ: 
 
3. ПЕТАР ВУЧИЋ, дипломирани геодетски 

инжењер, 
4. МАРКО КНЕЖЕВИЋ, дипломирани инжењер 

пољопривреде,  
5. ГОРАН ЈАНКОВИЋ, одборник Скупштине 

града Крушевца, 
6. МИЛОШ ДИМИЋ, одборник Скупштине града 

Крушевца. 
 
ЗАМЕНИЦИ ЧЛАНОВА: 
 
7. БОЈАН ВЕЉКОВИЋ, дипломирани геодетски 

инжењер, 
8. ДАНИЈЕЛА МИЛИСАВЉЕВИЋ, дипломи-

рани инжењер пољопривреде, 
9. АНА МИЉКОВИЋ, одборник Скупштине 

града Крушевца, 
10. НАТАША ЈАНИЋИЈЕВИЋ, одборник Скуп-

штине града Крушевца. 
 
II - Овим решењем ставља се ван снаге Решење 

број: 119-01-00002/2011-09 од 18. јануара 2011. 
године и Решење број: 119-01-259/2019-09 од 21. 
октобра 2019. године. 

 
III - Решење доставити: председнику Комисије, 

заменику председника, члановима Комисије, њихо-
вим заменицима, Скупштини града Крушевца и пи-
сарници министарства.  

 
IV - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

 ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР 
Сенад Махмутовић, с.р.  
по овлашћењу министра  
број 119-01-4/26/2020-09 
од 9. децембра 2020. године 
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139 
На основу члана 6. став 6. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", 
бр. 21/16, 113/17, 113/17 - др. закон, 95/18 и 95/18 - др. 
закон), члана 240. и члана 248. Закона о раду 
("Службени гласник Републике Србије", бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 
95/18 - аутентично тумачење) и Посебног колективног 
уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе 
("Службени гласник Републике Србије", бр. 38/19 и 
55/20), Град Крушевац, којег као послодавца заступа 
Јасмина Палуровић, Градоначелник града Крушевца и 
Синдикална организација Градске управе града Кру-
шевца, као репрезентативни синдикат, коју заступа 
Далибор Ракић, председник Синдикалне организације 
Градске управе града Крушевца, дана 22.04.2021. 
године, закључују    

   
ПОЈЕДИНАЧНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР  

ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОРГАНИМА ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
I - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Колективним уговором за запослене у органима 

града Крушевца (у даљем тексту: Колективни уговор), 
ближе се уређују права и дужности из радног односа 
запослених и изабраних и постављених лица у 
органима града Крушевца (Градској управи града 
Крушевца, Скупштини града Крушевца, Градском 
већу града Крушевца и Градоначелник града 
Крушевца),  Служби за буџетску инспекцију,   Служби 
интерне ревизије, Градском правобранилаштву, 
Служби месних заједница, међусобни односи учесника 
Колективног уговора, поступак измена и допуна 
Колективног уговора и друга питања од значаја за 
запослене и послодавца.  

Запослени у смислу овог колективног уговора јесу 
лица која су у складу са Законом засновала радни однос 
у органима и службама из става 1. овог члана, односно 
изабрана и постављена лица која имају обавезу, 
односно користе право да буду на сталном раду, 
службеници на положају, службеници и намештеници 
у органима и службама из става 1 овог члана (у даљем 
тексту: запослени). 

Послодавац у смислу овог колективног уговора је 
Град Крушевац (у даљем тексту: послодавац). 

 
Члан 2. 

 
Одредбама овог колективног уговора утврђују се 

већа права и повољнији услови рада од права и услова 
који су утврђени законом, Посебним колективним 
уговором за запослене у јединицама локалне 
самоуправе, (у даљем тексту: Посебан колективни 
уговор), као и права која нису утврђена законом, 
уколико законом није одређено другачије.  

Колективни уговор закључују у име послодавца 
Градоначелник града Крушевца и репрезентативни 
синдикат код послодавца у складу са законом.  

Члан 3. 
 
Ако синдикат сматра да су нарушена права 

запослених по закону, Посебном колективном уговору 
и Колективном уговору дужан је да писмено обавести 
послодавца о потреби отклањања уочених повреда 
закона, Посебног колективног уговора и Колективног 
уговора. 

Синдикат може, истовремено, у складу са 
писменим овлашћењем запосленог, да покрене мирно 
решавање спора посредовањем, поступак код 
надлежне инспекције, жалбене комисије и надлежног 
суда за отклањање утврђених повреда закона, 
Посебног колективног уговора и Колективног уговора.  

 
 

II - РАДНИ ОДНОСИ 
 

Члан 4. 
 
Запослени заснива радни однос на неодређено 

време и одређено време.  
У радни однос на одређено време може се примити 

лице које испуњава све услове за рад на радном месту 
на које се прима који су утврђени Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 
у Градској управи, Градском правобранилаштву, 
Служби месних заједница, Служби буџетске инспек-
ције и Служби интерне ревизије града Крушевца. 

Послодавац је дужан да приликом пријема 
запосленог у радни однос на одређено време нарочито 
оцени околности које се односе на то да је лице које се 
прима у радни однос у ранијем периоду обављало 
послове одређеног радног места и да је за то време 
уредно испуњавало своје радне обавезе.  

Правилником се утврђују организација радних 
места, описи радних места, звања у којима су радна 
места разврстана, потребан број извршилаца за свако 
радно место, радна места намештеника, врста и степен 
образовања, радно искуство и други услови за рад на 
сваком радном месту.  

Радни однос не може да се заснује за послове који 
нису утврђени Правилником.  

Укупан број запослених на одређено време и радно 
ангажованих по другим основама мора да буде у 
складу са прописима којима се уређује буџетски 
систем.  

 
Члан 5. 

 
Послодавац је дужан да у поступку припреме 

Правилника или општих аката који су од значаја за 
дефинисање радноправног и материјалног положаја 
запослених у органима јединица локалне самоуправе, 
затражи мишљење репрезентативног синдиката код 
послодавца на предлоге тих аката. 

Репрезентативни синдикат дужан је да достави 
своје мишљење послодавцу у року од 15 дана од дана 
пријема захтева за мишљење.  
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III - ОСНОВНА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Члан 6. 
 
Запослени има право на одговарајућу плату, 

безбедност и здравље на раду, здравствену заштиту, 
заштиту личног интегритета и друга права у случају 
болести или губитка радне способности, као и право на 
друге облике заштите у складу са законом, Посебним 
колективним уговором, Колективним уговором и 
другим општим актима послодавца.  

 
Члан 7. 

 
Запослени, непосредно или преко својих представ-

ника имају право на информисање, изражавање својих 
ставова о битним питањима из области рада, као и на 
учешће у преговорима и закључивању колективног 
уговора. 

 Представник репрезентативног синдиката код 
послодавца има право да присуствује састанцима 
послодавца на којима се разматрају питања везана за 
материјални и радноправни статус запослених.  

 
Члан 8. 

 
Послодавац је дужан да запосленом обезбеди 

здраве и сигурне услове рада, ради заштите живота и 
здравља у складу са законом и другим прописима из 
области безбедности и здравља на раду.  

 
IV - СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И 

УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Члан 9. 
 

Право и дужност запосленог је да се у току рада 
стручно оспособљава и усавршава за рад у складу са 
потребама послодавца. 

 Послодавац је дужан да сачини програм стручног 
усавршавања запослених у складу са финансијским 
планом и средствима обезбеђеним у буџету.  

Послодавац је дужан да обезбеди вођење евиден-
ција о стручном усавршавању.  

Запослени кога послодавац упути на стручно 
оспособљавање и усавршавање, има право на плату за 
време одсуства са обављања послова свог радног места 
док се налази на стручном усавршавању, накнаду 
трошкова стручног усавршавања, котизације и набавке 
уџбеника.  

 
Члан 10. 

 
Службеник који заврши додатно образовање које 

му је омогућио послодавац у складу са законом, може 
да се премести на непопуњено радно место разврстано 
у најниже звање за степен образовања који је стекао 
додатним образовањем.  

Службеник који је од стране и о трошку 
послодавца завршио додатно образовање, а који у року 
од годину дана од дана окончања образовања не буде 
премештен на непопуњено радно место, нема обавезу 
да остане у радном односу код послодавца, нити да 
надокнади трошкове образовања, осим ако законом 
није другачије утврђено.  

 

V - РАДНО ВРЕМЕ 
 

1. Пуно радно време 
 

Члан 11. 
 
Пуно радно време износи 40 часова недељно, ако 

законом није другачије одређено.  
 

2. Распоред радног времена запосленог 
 

Члан 12. 
 
Распоред радног времена у органима града 

Крушевца утврђује се посебним актом који доносе 
руководиоци органа и служби. 

 За запослене који раде у сменама или обављају 
дежурства, распоред радног времена утврђује руко-
водилац основне организационе јединице Градске 
управе, за период од четири недеље (месец дана).  

Распоред радног времена запосленог из претход-
ног става овог члана објављује се најмање десет дана 
пре примене.  

Изузетно од става 2. и 3. овог члана распоред 
радног времена запосленог може бити промењен и пре 
истека рока од десет дана од дана обавештења 
запосленог, у случајевима који се не могу унапред 
предвидети, али ни тада краћем од 48 часова унапред.  

Непосредни руководилац мора запосленог да оба-
вести о промени његовог распореда радног времена.  

Распоредом радног времена или увођењем 
прековременог рада не може се запосленом ускратити 
дневни одмор од најмање 12 сати непрекидно нити 
недељни одмор од најмање 24 сата непрекидно.  

 
 

3. Скраћено радно време 
 

Члан 13. 
 
Запосленима који раде на нарочито тешким, 

напорним и за здравље штетним пословима на којима 
и поред примене одговарајућих мера безбедности и 
заштите живота и здравља на раду, средстава и опреме 
личне заштите, постоји повећано штетно дејство на 
здравље запосленог скраћује се радно време сразмерно 
штетном дејству услова рада на здравље и радну 
способност запосленог.  

На основу извршене процене ризика и стручне 
анализе, за радно место са повећаним ризиком, може 
да се као превентивна мера за безбедан и здрав рад 
утврди скраћено радно време, додатне и једнократне 
паузе, као и друге мере.  

 
VI - ОДМОРИ И ОДСУСТВА 

 
1. Одмор у току дневног рада 

 
Члан 14. 

 
Запослени који ради најмање шест часова дневно 

има право на одмор у току дневног рада у трајању од 
тридесет минута.  
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Запослени који ради дуже од пуног радног 
времена, али не дуже од 12 часова дневно има право на 
одмор у току рада од 60 минута. 

За време коришћења дневног одмора запослени 
има право да напусти радно место и просторије 
послодавца.  

Одмор у току дневног рада не може се користити 
на почетку и на крају радног времена.  

Време одмора из ст. 1. и 2. овог члана урачунава се 
у радно време.  

 
2. Мерила за утврђивање годишњег одмора 

 
Члан 15. 

 
Дужина годишњег одмора запосленог утврђује се 

тако што се законски минимум од 20 радних дана 
увећава према следећим критеријумима и то: 

  
1) По основу доприноса на раду:  
 
- (1) службенику са оценом "истиче се" - до 5 

радних дана,  
- (2) службенику са оценом "добар" - до 3 радна 

дана,  
- (3) намештенику који је остварио резултате рада 

- 3 радна дана; 
  
2) По основу стручне спреме, односно образовања:  
 
- (1) запосленом са високим образовањем 

стеченим 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 
и запосленом са стеченим високим образовањем на 
основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова, основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до три године - до 5 радних дана,  

 
- (2) запосленом са средњом школском спремом - 

до 3 радна дана,  
 
- (3) запосленом са осталим степенима школске 

спреме - за 1 радни дан;  
 
3) По основу година рада проведених у радном 

односу:  
- (1) запосленом преко 30 година рада проведених 

у радном односу - за 5 радних дана,  
- (2) запосленом од 25 до 30 година рада про-

ведених у радном односу - за 4 радна дана,  
- (3) запосленом од 15 до 25 година рада про-

ведених у радном односу - за 3 радна дана,  
- (4) запосленом од 5 до 15 година рада проведених 

у радном односу - за 2 радна дана,  
- (5) запосленом до 5 година рада проведених у 

радном односу - за 1 радни дан;  
 
 
4) По основу услова рада:  

- (1) за рад на радним местима са повећаним 
ризиком - за 3 радна дана,  

- (2) за рад на радном месту на којем је уведено 
скраћено радно време - за 10 радних дана,  

- (3) за ноћни рад - за 2 радна дана; 
 
 5) Запосленој особи са инвалидитетом - за 5 

радних дана;  
 
6) По основу бриге о деци и члановима уже 

породице:  
- (1) родитељу, усвојитељу, старатељу или храни-

тељу са једним малолетним дететом - за 2 радна дана, 
а за свако наредно малолетно дете по 1 радни дан,  

- (2) самохраном родитељу са дететом до 14 година 
- за 3 радна дана, с тим што се овај број дана увећава за 
по 2 радна дана за свако наредно дете млађе од 14 
година,  

- (3) запосленом који се стара о члану уже по-
родице који је ометен у развоју, има тешко телесно 
оштећење или болест услед које је потпуно или врло 
слабо покретан - за 5 радних дана. 

  
Руководилац у сврху примене мерила из става 1. 

тачка 1) овог члана, прати рад намештеника и у 
годишњем извештају о његовом раду који доноси до 
краја децембра текуће године за ту годину утврђује да 
ли је намештеник остварио резултате рада.  

Годишњи одмор, који се утврди након примене 
свих критеријума, не може се користити у трајању 
дужем од 30 радних дана.  

Запослени са навршених 30 година рада 
проведених у радном односу има право на годишњи 
одмор у трајању од 30 радних дана.  

Самохраним родитељем у смислу овог члана 
сматра се родитељ који сам врши родитељско право, 
када је други родитељ непознат, или је умро, или сам 
врши родитељско право на основу одлуке суда или 
када само он живи са дететом, а суд још није донео 
одлуку о вршењу родитељског права и у другим 
случајевима утврђеним законом којим се уређују 
породични односи.  

 
Члан 16. 

 
Укупно трајање годишњег одмора према мери-

лима из члана 15. утврђује се Решењем након заврше-
ног поступка оцењивања.  

 
Члан 17. 

 
На основу Захтева за коришћење годишњег 

одмора, доноси се за сваког запосленог решење којим 
се утврђује време коришћења годишњег одмора.  

 
Послодавац може да измени време одређено за 

коришћење годишњег одмора ако то захтевају потребе 
посла, најкасније пет радних дана пре дана одређеног 
за коришћење годишњег одмора.  

Решење о коришћењу годишњег одмора може да 
се достави запосленом и у електронском облику.  
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3. Накнада штете 
 

Члан 18. 
 

У случају престанка радног односа, послодавац је 
дужан да запосленом који није искористио годишњи 
одмор у целини или делимично, исплати новчану 
накнаду уместо коришћења годишњег одмора у 
висини просечне плате коју је остварио у претходних 
12 месеци, сразмерно броју дана неискоришћеног 
годишњег одмора.  

Право из става 1. овог члана утврђује се и 
исплаћује у складу са решењем послодавца, у року од 
30 дана од престанка радног односа.  

 
4. Плаћено одсуство 

 
Члан 19. 

 
Запослени има право на плаћено одсуство са рада 

у случају: 
  
1) порођаја супруге или усвојење детета - 5 радних 

дана;  
2) порођаја другог члана уже породице - 1 радни 

дан;  
3) полагања стручног испита који је обавезан 

услов за рад на радном месту на које је распоређен -  7 
радних дана;  

4) ступања у брак запосленог - 7 радних дана;  
5) ступања у брак детета односно пасторка, 

усвојеника/це или храњеника/це запосленог - 3 радна 
дана;  

6) отклањања последица у домаћинству запосле-
ног изазваним елементарним непогодама, хаваријама, 
пожаром или другим непредвидивим разлозима више 
силе - 3 радна дана;  

7) селидбе - 3 радна дана;  
8) поласка детета запосленог у први разред 

основне школе као и смештај детета запосленог у 
вртић - 2 радна дана;  

9) испраћај детета односно пасторка, 
усвојеника/це или храњеника/це у војску - 2 радна 
дана;  

10) полагање испита у оквиру стручног усаврша-
вања или додатног образовања - по 1 радни дан, а 
највише 7 радних дана у току календарске године;  

11) теже болести члана уже породице - 7 радних 
дана;  

12) смрти члана уже породице - 5 радних дана;  
13) за сваки случај добровољног давања крви, 

рачунајући и дан давања крви - 3 узастопна дана;  
14) учешћа у такмичењу у организацији синдиката 

- до 7 радних дана;  
15) рекреативног одмора у организацији синди-

ката - до 7 радних дана;  
16) обављања волонтерских дужности у хумани-

тарним удружењима и организацијама - до 2 радна 
дана, а највише 4 радна дана у току календарске 
године;  

17) учешћа на међународним спортским такми-
чењима у својству члана репрезентације Републике 

Србије за време боравка репрезентације, као и за време 
припреме те репрезентације - најдуже 45 радних дана;  

18) смрти крвног или тазбинског сродника до 
другог степена сродства - 2 радна дан;  

19) за обављање личних послова - 3 дана 
 
Члановима уже породице у смислу овог члана 

сматрају се брачни друг, ванбрачни друг, деца рођена 
у браку и ван брака, рођена браћа и сестре, браћа и 
сестре по оцу и мајци, родитељи, усвојилац, усвојеник, 
пасторак и старатељ.  

Плаћено одсуство из става 1. овог члана може се 
користити у току календарске године у укупном 
трајању - од 7 радних дана.  

Изузетно, у случајевима из става 1. тач. 1, 3, 4, 5, 6, 
11, 12, 13, 15. и 17. овог члана укупан број радних дана 
који се користе као плаћено одсуство у току 
календарске године, увећава се за број дана који је 
утврђен као време одсуства у сваком од тих случајева.  

Плаћено одсуство одобрава се на писмени захтев 
запосленог, под условом да је запослени приложио 
одговарајућу документацију (доказ о постојању 
правног основа за коришћење плаћеног одсуства), 
изузев за тачку 19) где се подноси само захтев.  

 Послодавац може да одобри запосленом одсуство 
из става 1. овог члана и за сроднике који нису наведени 
у ставу 2. овог члана и за друга лица која живе у 
заједничком породичном домаћинству са запосленим, 
у трајању утврђеном решењем послодавца.  

Лица која су ангажована код послодавца по основу 
уговора ван радног односа остварују право на плаћено 
одсуство са рада у случају из става 1. тач. 1), 4), 5), 8), 
9), 11), 12), 13), 16) и 18) под условима из овог члана.  

 
5. Неплаћено одсуство 

 
Члан 20. 

 
Запослени има право на неплаћено одсуство у 

календарској години и то: 
  
1) ради школовања, специјализације или другог 

вида стручног образовања и усавршавања (мастер, 
докторат) којем запослени приступа на своју иници-
јативу - до 30 радних дана;  

2) ради неговања оболелог члана уже породице - 
до 90 радних дана;  

 
3) ради обављања личних послова - до 7 радних 

дана;  
 
4) за случај смрти блиског сродника по крвном или 

тазбинском сродству - до 5 радних дана;  
 
На лични захтев послодавац ће одобрити 

запосленом неплаћено одсуство  90 дана или дуже, које 
се може користити једном, у периоду од пет година, 
уколико одсуство запосленог не би битно утицало на 
извршавање послова радног места на које је 
распоређен.  

Послодавац може да одобри запосленом непла-
ћено одсуство и у дужем трајању и у другим случа-
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јевима, ако одсуство са рада запосленог не утиче битно 
на организацију рада код послодавца.  

Право запосленог на неплаћено одсуство и дужина 
његовог трајања утврђује се решењем.  

Неплаћено одсуство одобрава се, на писмени 
захтев запосленог, под условом да је запослени при-
ложио одговарајућу документацију (доказ о постојању 
правног основа за коришћење неплаћеног одсуства).  

 
 

VII - БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
 

1. Осигурање запослених 
 

Члан 21. 
 
Послодавац је дужан да под једнаким условима 

колективно осигура запослене за случај смрти, 
последица незгоде, професионалног обољења, повреде 
на раду и губитка радне способности, ради обезбеђења 
накнаде штете.  

Послодавац је у обавези да пре расписивања јавне 
набавке за закључење уговора о осигурању из става 1. 
овог члана, преговара и прибави мишљење репрезента-
тивног синдиката у органу.  

Уговором из става 1. овог члана у оквиру исте 
премије осигурања, могу се обезбедити и систематски 
прегледи запослених у области примарне здравствене 
заштите. 

Послодавац организује и обезбеђује здравствену 
заштиту запослених о свом трошку, у складу са 
прописима о здравственој заштити и планираним 
финансијским средствима.  

Послодавац може, у складу са расположивим 
финансијским средствима, да обезбеди додатно 
здравствено осигурање, за исти износ премије 
осигурања за лечење у здравственим установама - у 
државном или приватном власништву - са којима 
осигуравајућа кућа има уговор, као и да за своје 
запослене организује пензијски план у складу са 
Законом о добровољним пензијским фондовима и 
пензијским плановима, по основу кога би вршио 
уплате пензијског доприноса највише до висине 
неопорезивог износа у складу са Законом о порезу на 
доходак грађана.  

 
Члан 22. 

 
Запослени има право на накнаду штете због 

повреде на раду или професионалног обољења 
насталог на раду код послодавца, као и право на 
накнаду штете проузроковану повредама других права 
на раду или у вези са радом.  

Постојање и висина штете, околности под којима 
је штета настала, ко је штету проузроковао и како се 
надокнађује утврђује се у складу са законом.  

 
 
 
 
 

VIII - ПЛАТЕ, НАКНАДЕ ПЛАТЕ, НАКНАДЕ 
ТРОШКОВА И ДРУГА ПРИМАЊА 

 
1. Елементи за утврђивање плате 

 
Члан 23. 

 
Репрезентативни синдикат потписник овог уго-

вора преговара о висини основице за обрачун и испла-
ту плата сваке године у поступку доношења предлога 
буџета Града Крушевца. 

У поступку преговарања о основици учесници 
разматрају могућност и потребу корекције коефи-
цијената.  

Ако се у току буџетске године битно промене 
околности и претпоставке на основу којих је утврђена 
основица за обрачун и исплату плата запослених, 
учесници ће отпочети преговоре о промени основице.  

Иницијативу за отпочињање преговора подноси 
репрезентативни синдикат.  

Учесници се обавезују да преговоре започну у 
року од 10 дана од дана подношења иницијативе и да 
их окончају у року од наредних 30 дана.  

Одредбе ст. 1-5. овог члана примењују се до 
почетка примене закона којим се уређују платни 
разреди службеника и намештеника у органима 
аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.  

Учесници Колективног уговора се обавезују да ће 
у поступку измене прописа који се односе на систем 
плата, додатака на плату, накнада трошкова и других 
примања, заједнички преиспитати наведена права и 
њихову висину утврђених законом и Колективним 
уговором, у циљу побољшања материјалног положаја 
запослених и уређења плата и других примања на 
јединственим принципима.  

 
Члан 24. 

 
Запослени има право на одговарајућу плату, која 

се утврђује у складу са законом.  
Плата се утврђује на основу:  
1) основице за обрачун плата,  
2) коефицијента који се множи основицом,  
3) додатка на плату,  
4) обавеза који запослени плаћа по основу пореза 

и доприноса за обавезно социјално осигурање из плате, 
у складу са законом.  

 
Основна плата се одређује множењем коефици-

јента са основицом за обрачун плата.  
Плата се исплаћује одједном 5 у месецу. 
Послодавац је дужан да запосленом приликом 

сваке исплате плата достави обрачун плате.  
Ако је основна плата запосленог обрачуната по 

елементима у складу са законом, нижа од минималне 
зараде послодавац је дужан да запосленом исплати 
плату у висини обрачунате минималне зараде у складу 
са законом.  

 
 
 
 
 



104                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 5                                 26.04.2021.  

 

2. Додатак за време проведено у радном  
односу 

 
Члан 25. 

 
Запослени има право на увећану плату за сваку 

навршену годину рада у радном односу код 
послодаваца у јавном сектору, у висини од 0,4% своје 
основне плате за сваку навршену годину рада у радном 
односу (минули рад) у државном органу, органу 
аутономне покрајине односно органу локалне 
самоуправе, независно од тога у ком органу је радио и 
да ли је орган у коме је радио променио назив, облик 
организовања или је престао да постоји. 

Право на минули рад оставарује се и за године рада 
код послодавца од кога је орган , односно послодавац 
преузео надлежности, послове и запослене. 

Запослени оставарује право на минули рад и за 
године рада проведене у органима ранијих савезних 
држава чији је правни следбеник Република Србија, а 
који су услед промене државног уређења престали да 
постоје. 

 
3. Додатак за рад ноћу 

 
Члан 26. 

 
Запослени има право на додатак на основну плату 

за рад од 22.00 сата до 6.00 сати наредног дана (рад 
ноћу). 

Додатак за сваки сат рада ноћу износи 26% на 
вредност радног сата основне плате запосленог, ако 
такав рад није вреднован при утврђивању коефи-
цијента.  

 
4. Додатак за рад на дан празника 

који није радни дан 
 

Члан 27. 
 
Запослени има право на додатак на основну плату 

за рад на дан празника који није радни дан. 
 Додатак за сваки сат рада на дан празника који 

није радни дан износи 110% на вредност радног сата 
основне плате запосленог.  

 
5. Додатак за прековремени рад 

 
Члан 28. 

 
Запослени који по писаном налогу руководиоца 

органа ради дуже од пуног радног времена има право 
на додатак за прековремени рад у висини од вредности 
сата основне плате увећане за 26%.   

Претпостављени је дужан да изда писани налог 
којим обавештава запосленог о обавези да ради преко-
времено.   

Послодавац је дужан да изврши обрачун и исплату 
додатка за прековремени рад приликом исплате плате.   

Изузетно, на захтев запосленог, уместо додатка за 
прековремени рад, запосленом се могу омогућити 
слободни сати у наредном месецу од месеца у којем је 

обављао прековремени рад, тако што за сваки сат 
прековременог рада остварује сат и по времена слободно.  

 
6. Додатак за рад на терену 

 
Члан 29. 

 
Запослени има право на накнаду трошкова рада и 

боравка на терену (теренски додатак) у складу са актом 
Владе.  

 
7. Додатак за додатно оптерећење на раду 

 
Члан 30. 

 
Ако по писменом налогу непосредног руково-

диоца запослени ради и послове који нису у опису 
његовог радног места због привремено повећаног 
обима посла или послове одсутног запосленог, има 
право на додатак за додатно оптерећење на раду. 

У писменом налогу се наводи и назив радног места 
чије послове ће запослени обављати услед привре-
меног повећања обима послова и разлози који су 
довели до привременог повећања обима посла, 
односно име запосленог који је одсутан.  

Додатак за прековремени рад искључује додатак за 
додатно оптерећење на раду.  

Додатак за додатно оптерећење од најмање 10 
радних дана месечно износи 4% основне плате, 
односно 5% основне плате ако запослени замењује 
руководиоца унутрашње јединице.  

Додатак за додатно оптерећење од најмање 20 
радних дана месечно износи 8% основне плате, 
односно 10% основне плате ако запослени замењује 
руководиоца унутрашње јединице.  

 
8. Накнада плате 

 
Члан 31. 

 
Док користи годишњи одмор и плаћено одсуство 

које му је одобрено према закону или Колективном 
уговору, запослени има право на накнаду плате која се 
обрачунава и исплаћује у висини просечне плате у 
претходних 12 месеци. 

 
Члан 32. 

 
Запослени који не ради до 30 дана због болести 

или повреде (привремена спреченост за рад) има право 
на накнаду плате која износи: 

  
1) 65% просечне плате у претходних 12 месеци пре 

месеца у коме је наступила привремена спреченост за 
рад, проузрокована болешћу или повредом ван рада,  

 
2) 100% просечне плате у претходних 12 месеци 

пре месеца у коме је наступила привремена спреченост 
за рад, проузрокована повредом на раду професио-
налном болешћу, малигним обољењем или Covid-19. 

Накнада плате не може бити нижа од минималне 
зараде утврђене општим прописима о раду.  
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9. Накнада трошкова 
 

Члан 33. 
 
Запослени има право на месечну претплатну карту 

за долазак и одлазак са рада као и могућност да уко-
лико не користи јавни превоз поднесе захтев, једном 
годишње у току трајања поступка израде буџета, 
послодавцу за накнаду трошкова превоза у новцу и то 
у висини цене карте. 

Стварни трошак се утврђује на основу броја дана 
доласка и одласка са рада и износа цене појединачне 
карте на линијама и растојању које запослени прелази 
на путу до посла од најмање 2 км. 

Накнада трошкова превоза исплаћује се до десетог 
у месецу за претходни месец.  

Право из овог члана припада и лицима која су 
радно ангажована по основу уговора ван радног односа 
код послодавца, уколико је обављање тих послова 
уговорено да се обављају у просторијама послодавца.  

Запослени који обавља послове ван седишта 
Градске управе (у месним канцеларијама) а по налогу 
непосредног руководиоца долази у зграду Градске 
управе ради обављања одређеног посла, за сваки 
долазак у зграду Градске управе има право на накнаду 
трошкова превоза у висини цене дневне превозне карте 
у јавном саобраћају. 

Уз захтев из става 1. овог члана запослени достав-
ља доказ о месту пребивалишта. 

 
Члан 34. 

 
Запослени може да оствари право на накнаду 

трошкова за исхрану у току рада (топли оброк) и регрес 
за коришћење годишњег одмора од 2021. године ако се 
за такву врсту накнаде трошкова стекну услови у 
буџету Града Крушевца. 

Висину накнаде трошкова из става 1. овог члана 
утврђује Влада.  

 
10. Новчана и друга примања 

 
Члан 35. 

 
Послодавац је дужан да запосленом који одлази у 

пензију исплати отпремнину сходном применом акта 
Владе којим се утврђује накнада трошкова и 
отпремнина државних службеника и намештеника.  

 
Члан 36. 

 
Запослени који је остао нераспоређен, односно 

намештеник коме је престао радни однос због 
престанка потребе за његовим радом, има право на 
отпремнину сходном применом акта Владе из члана 35. 
овог колективног уговора.  

 
Члан 37. 

 
Запослени остварују право на накнаду трошкова 

службеног пута у земљи, службеног пута у 
иностранство, трошкове рада и боравка на терену и 

друге трошкове сходном применом акта Владе из 
члана 35. овог колективног уговора.  

 
Члан 38. 

 
Послодавац је дужан да обезбеди деци запосленог 

и деци преминулих радника Градске управе Крушевац 
до 15 година живота поклон за Нову годину - новчану 
честитку у вредности неопорезивог износа који је 
предвиђен законом којим се уређује порез на доходак 
грађана. 

Право из става 1. овог члана обезбеђује се и деци 
лица које је радно ангажовано по основу уговора ван 
радног односа код послодавца најмање три месеца у 
календарској години у којој се обезбеђује ово право и 
ако је у уговорном односу на дан остваривања овог 
права.  

Послодавац је дужан да обезбеди  запосленим 
женама за дан жена - 8. март поклон у вредности која 
је предвиђена ставом 1. овог члана.  

Право из става 3. овог члана обезбеђује се и женама 
које су радно ангажоване по основу уговора ван радног 
односа код послодавца најмање три месеца у 
календарској години у којој се обезбеђује ово право и ако 
су у уговорном односу на дан остваривања овог права.  

 
IX - ДРУГА ПРИМАЊА 

 
1. Јубиларна награда 

 
Члан 39. 

 
Запослени има право на јубиларну новчану 

награду у висини просечне месечне зараде, без пореза 
и доприноса, по запосленом у Републици Србији према 
објављеном податку органа надлежног за послове 
статистике, за последњи месец у претходној 
календарској години у односу на календарску годину у 
којој се јубиларна награда остварује, с тим што се 
висина новчане награде увећава за 30% и то: 

 1) За 10 година рада у радном односу - у висини 
месечне просечне зараде, без пореза и доприноса, 

2) За 20 година рада у радном односу - у висини 
новчане награде из тачке 1) овог става увећане за 30%,  

3) За 30 година рада у радном односу - у висини 
новчане награде из тачке 2) овог става увећане за 30%,  

4) За 35 година рада у радном односу - у висини 
новчане награде из тачке 3) овог става увећане за 30%,  

5) За 40 година рада у радном односу - у висини 
новчане награде из тачке 4) овог става увећане за 30%. 

Запослени остварује право на јубиларну награду за 
навршених 10, 20, 30, 35 и 40 година рада проведених 
у радном односу у државном органу, органу аутономне 
покрајине, односно јединице локалне самоуправе и 
месној самоуправи, без обзира на то у ком органу је 
запослени остваривао права из радног односа.  

У случају да је послодавац преузео послове и 
запослене од другог послодавца као услов за 
остваривање права на јубиларну награду рачунају се и 
године рада у радном односу код претходног 
послодавца.  

Јубиларна награда се исплаћује у року од 30 дана 
од дана остваривања овог права.  
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Запослени има право на јубиларну награду код 
послодавца, ако то право у календарској години није 
остварио у другом државном органу, органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе у којем је 
радио пре рада код последњег послодавца.  

 
2. Солидарна помоћ запосленима 

 
Члан 40. 

 
Запослени има право на солидарну помоћ за 

случај:  
 
1) дуже или теже болести запосленог или члана 

његове уже породице или теже повреде запосленог,  
2) набавке ортопедских помагала и апарата за 

рехабилитацију запосленог или члана његове уже 
породице,  

3) здравствене рехабилитације запосленог,  
4) настанка теже инвалидности запосленог,  
5) набавке лекова и обавезна дијагностика за 

запосленог или члана уже породице,  
6) помоћ породици за случај смрти запосленог и 

запосленом за случај смрти члана уже породице,  
7) месечну стипендију током редовног школовања 

за децу запосленог који изгуби живот за време трајања 
радног односа - у висини просечне месечне зараде по 
запосленом у Републици Србији према последњем 
објављеном податку органа надлежног за послове 
статистике, најдаље до навршене 26 године, а уколико 
деца бораве у предшколској установи послодавац је 
дужан да надокнади трошкове боравка у предшколској 
установи,  

8) помоћ због уништења или оштећења имовине, 
елементарних и других ванредних догађаја - до висине 
неопорезивог износа који је предвиђен законом којим 
се уређује порез на доходак грађана,  

9) рођења детета запосленог - у висини просечне 
месечне зараде без пореза и доприноса у Републици 
Србији према последњем објављеном податку органа 
надлежног за послове статистике,  

10) помоћ запосленој за вантелесну оплодњу – у 
износу три просечне месечне зараде у Републици 
Србији без пореза и доприноса према последњем 
објављеном податку органа надлежног за послове 
статистике, а на основу уредне документације,  

11)  солидарну помоћ за побољшање материјалног 
или социјалног положаја запослених у складу са 
расположивим финансијским средствима, 

12) помоћ за побољшање здравственог положаја 
запослених у случају избијања епидемије или пандемије. 

 
Дужа или тежа болест односно тежа повреда у 

смислу става 1. тачка 1) овог члана постоји ако је 
запослени одсутан са рада најмање 30 дана непрекидно 
због спречености за рад услед болести, односно 
повреде.  

Солидарна помоћ у случајевима утврђеним у ставу 
1. тач. 1-4) овог члана, признаје се на основу уредне 
документације, у складу са средствима обезбеђеним у 
буџету органа јединице локалне самоуправе, а највише 
до висине три просечне месечне зараде без пореза и 
доприноса у Републици Србији према последњем 

објављеном податку органа надлежног за послове 
статистике, једном у току календарске године. 

Солидарна помоћ у случају утврђеним у ставу 1. 
тачка 5) овог члана признаје се на основу уредне 
документације, у складу са средствима обезбеђеним у 
буџету органа јединице локалне самоуправе, а највише 
до 60% просечне месечне зараде  без пореза и 
доприноса у Републици Србији према последњем 
објављеном податку органа надлежног за послове 
статистике, једном у току календарске године. 

Солидарна помоћ у случају смрти запосленог из 
става 1. тачка 6) овог члана признаје се породици и 
остварује се, по захтеву члана породице који се 
подноси у року од 90 дана од дана када је наступио 
основ за исплату солидарне помоћи, у висини две 
просечне месечне зараде без пореза и доприноса у 
Републици Србији према последњем објављеном 
податку органа надлежног за послове статистике.  

Солидарна помоћ у случају смрти члана уже 
породице из става 1. тачка 6) овог члана признаје се 
запосленом и остварује се, по захтеву запосленог који 
се подноси у року од 90 дана од дана када је наступио 
основ за исплату солидарне помоћи,  у висине једне 
просечне месечне зараде без пореза и доприноса у 
Републици Србији према последњем објављеном 
податку органа надлежног за послове статистике.  

Члановима уже породице у смислу овог члана, 
сматрају се брачни или ванбрачни партнер, деца, ро-
дитељи, усвојилац, усвојеник и штићеник запосленог.  

У случају да је више чланова уже породице 
запослено код послодавца, право на солидарну помоћ 
за члана уже породице из става 1. тач. 1), 2), 5), 8) и 9) 
остварује један запослени.  

Право из става 1. овог члана запослени не 
остварује за чланове уже породице који остварују 
примања из радног односа, односно по основу рада у 
тренутку подношења захтева, односно који примају 
новчану накнаду за туђу негу и помоћ. 

Солидарна помоћ из става 1. тачка 11) и 12) овог 
члана  исплаћује се у висини 100%  просечне месечне 
зараде без пореза и доприноса у Републици Србији 
према последњем објављеном податку органа 
надлежног за послове статистике, у складу са 
средствима обезбеђеним у буџету града Крушевца. 

Запослени може да оствари право на солидарну 
помоћ, уколико право на ортопедска помагала, апарате 
за рехабилитацију, лекове и обавезну дијагностику 
није остварено у складу са другим прописима из 
области обавезног социјалног осигурања, борачко-
инвалидске заштите и другим прописима.  

 
Члан 41. 

 
Породица има право у случају смрти запосленог на 

накнаду оних трошкова погребних услуга који су 
прописани актом о трошковима локалног комуналног 
погребног предузећа у месту сахране. 

 Право из става 1. овог члана остварује се на 
основу уредне документације, у висини приложених 
ориги-налних рачуна, а највише до висине просечне 
месечне зараде у Републици Србији без пореза и 
доприноса према последњем објављеном податку 
органа надлежног за послове статистике.  
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Ако се смртни случај десио на територији 
Републике Србије ван места пребивалишта запосленог, 
па је потребно извршити превоз ради сахране у место 
пребивалишта, породица остварује право на накнаду 
трошкова превоза.  

Породица остварује право на накнаду трошкова 
превоза из става 3. овог члана ако се смртни случај 
десио ван територије Републике Србије ван места 
пребивалишта запосленог, ако је запослени боравио на 
тој територији по захтеву послодавца ради обављања 
послова из надлежности послодавца и ако накнада 
трошкова није обезбеђена из одговарајућег осигурања.  

Изузетно, ако запослени нема породицу, право на 
накнаду трошкова остварује лице које поднесе доказ да 
је сносило трошкове погребних услуга.  

Породицом у смислу овог члана сматрају се брач-
ни и ванбрачни партнер запосленог и деца запосленог.  

 
Члан 42. 

 
Запослени има право на накнаду трошкова 

погребних услуга из члана 41. став 1. овог колективног 
уговора, у случају смрти члана уже породице, ако то 
право није остварено по другом основу.  

Сматра се да је право остварено по другом основу 
ако је члан уже породице био корисник пензије, 
запослени или осигураник самосталне делатности.  

Право из става 1. овог члана остварује се на основу 
уредне документације, у висини приложених ориги-
налних рачуна, а највише до висине просечне месечне 
зараде у Републици Србији без пореза и доприноса 
према последњем објављеном податку органа надле-
жног за послове статистике.  

Уз захтев за накнаду трошкова погребних услуга 
прилажу се извод из матичне књиге умрлих и доказ о 
постојању сродства. 

 Чланом уже породице у смислу овог члана сматрају 
се брачни или ванбрачни партнер и деца запосленог.  

 
Члан 43. 

 
Запослени има право на новчану поклон честитку. 
Новчана поклон честитка исплаћује се запосле-

нима по правилу једном годишње, за Дан града - Ви-
довдан у висини до 15% просечне нето зараде у Репу-
блици Србији. 

 О висини и начину исплате новчане поклон 
честитке учесници преговарају у поступку израде 
Одлуке о буџету Града за наредну годину.  

 
X - ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ 

 
Члан 44. 

 
Послодавац је дужан да пре доношења програма 

рационализације, односно смањења броја запослених 
са репрезентативним синдикатом и Националном 
службом за запошљавање предузме мере за запошља-
вање вишка запослених. 

Послодавац је дужан да у поступку рационали-
зације размотри предлоге репрезентативног синдиката 
и да га обавести о свом ставу у року који не може бити 
дужи од осам дана. 

Послодавац је дужан да приликом смањења броја 
запослених узме у обзир могућност: 

1) распоређивања на друге послове; 
2) преквалификације и доквалификације; 
3) рада са непуним радним временом или не 

краћим од половине радног времена; 
4) остваривање других права у складу са законом. 
 
Службеник коме је решењем утврђено да је не-

распоређен у складу са законом, има право на накнаду 
плате у висини од 65% основне плате за месец који 
претходи месецу у коме је донесено првостепено ре-
шење да је нераспоређен, за време док је нераспоређен. 

 
Члан 45. 

 
Запослени са дететом до 15 године живота чији 

укупан месечни приход по члану домаћинства не пре-
лази износ минималне зараде и запослени који је једини 
хранилац детета теже ометеног у развоју и једини 
хранилац малолетног детета, има предност да остане у 
радном односу у односу на друге запослене на радном 
месту на којем се смањује број извршилаца без обзира 
на критеријуме за утврђивање вишка запослених. 

 
Члан 46. 

 
За време трудноће, породиљског одсуства, 

одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада 
ради посебне неге детета послодавац не може 
запосленом да донесе решење о престанку радног 
односа, односно откаже уговор о раду. 

Запосленом из става 1. овог члана рок за који је 
решењем, односно уговором о раду засновао радни 
однос на одређено време продужава се до истека 
коришћења права на одсуство. 

Решење о престанку радног односа, односно отказ 
уговора о раду ништавно је ако је на дан доношења 
решења о престанку радног односа, односно решења о 
отказу уговора о раду Послодавцу било познато 
постојање околности из става 1. овог члана или ако 
запослени у року од 30 дана од дана престанка радног 
односа обавести Послодавца о постојању околности из 
става 1. овог члана и о томе достави одговарајућу 
потврду овлашћеног лекара или другог надлежног 
органа. 

 
XI - МИРНО РЕШАВАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ 

РАДНИХ СПОРОВА 
 

Члан 47. 
 

Колективним радним спором, у смислу овог уго-
вора сматра се спор поводом: закључивања, измена и 
допуна или примене колективних уговора, оствари-
вања права запослених код послодавца на синдикално 
организовање и остваривања права на штрајк. 

Стране у колективном спору јесу учесници.  
 

Члан 48. 
 
Колективни радни спор постоји ако у поступку 

закључивања, односно измена и допуна или примене 
Уговора или остваривања права запослених код посло-
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давца на синдикално организовање или остваривања 
права на штрајк учесници не могу да усагласе ставове 
и садржину акта који заједнички утврђују.  

У случају постојања колективног радног спора 
свака од страна у колективном спору може предложити 
да се настали спор реши у поступку арбитраже.  

Арбитражно тело - арбитражу чини укупно пет 
чланова, од којих су два члана представници посло-
давца а два члана су представници репрезентативних 
синдиката. Пети - независни члан арбитраже је 
истакнути стручњак кога, из реда научних или 
стручних радника који се баве радним односима, 
предлаже руководилац посебне организације у чијем 
делокругу су послови локалне самоуправе из области 
мирног решавања радних спорова. Независног члана 
арбитраже, са листе коју чине три предложена 
кандидата, одређује репрезентативни синдикат.  

 
Радом арбитраже руководи независни члан.  
 

Члан 49. 
 
Учесници су дужни да арбитражи доставе тражену 

документацију и своја мишљења о правној основ-
аности, финансијским, организационим и разлозима 
друге природе који онемогућавају да учесници 
постигну споразум и да јој пруже све техничке услове 
за рад. 

 Арбитража утврђује предлог одлуке о начину 
решавања насталог спора, већином гласова свих 
чланова, и доставља је учесницима уговора.  

Ако учесници прихвате предлог одлуке арбитраже 
о томе потписују посебан споразум.  

Даном потписивања споразума одлука арбитраже 
обавезује учеснике.  

 
Члан 50. 

 
Ако учесници не реше колективни радни спор у 

поступку арбитраже могу се споразумети о томе да се 
настави са решавањем спора у поступку и пред лицем 
који су утврђени законом којим се уређује мирно 
решавање радних спорова.  

 
Члан 51. 

 
Ако, на основу аката које донесу надлежни 

државни органи у поступку вршења инспекцијског 
надзора над радом органа јединице локалне 
самоуправе или у поступку одлучивања у другом 
степену у вези са решењима којима се одлучује о 
правима и дужностима запослених, репрезентативни 
синдикат оцени да се у поједином органу јединице 
локалне самоуправе понављају пропусти у законитом 
одлучивању и крше индивидуална или колективна 
права запослених (која по својим обележјима, обиму 
или учесталости понављања радњи и доношења 
појединачних аката којима се запосленом неосновано 
ускраћују права указују на постојање повреде досто-
јанства и понижавајућег односа према запосленом) 
може предложити да се покрене поступак арбитраже 
утврђен Уговором. 

 
 
 

Члан 52. 
 
У случају постојања индивидуалног и колективног 

радног спора свака од страна у спору може предложити 
да се настали спор реши у поступку пред Републичком 
Агенцијом за мирно решавање радних спорова, а 
сагласно Закону о мирном решавању радних спорова.  

Ако је предмет спора колективни уговор, споразум 
постаје основ за закључивање новог, односно измена и 
допуна колективног уговора.  

Ако предмет спора није колективни уговор, спо-
разум има снагу извршне исправе.  

 
XII - ПРАВО НА ШТРАЈК 

 
Члан 53. 

 
Запослени код послодавца, под условима и на 

начин утврђен законом, могу организовати штрајк и 
штрајк упозорења.  

 
XIII - УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА 

 
Члан 54. 

 
Запослени у органу послодавца имају право да 

слободно образују синдикат, да му приступају, да 
организују његове органе, утврђују и спроводе про-
граме и активности организације синдиката у складу са 
Уставом, законом, својим правилима и Колективним 
уговором.  

 
Члан 55. 

 
Организација синдиката у органу послодавца 

самостално доноси свој статут и правила и организује 
изборе својих органа.  

Синдикат не може бити распуштен или његова 
делатност обустављена или забрањена актом органа 
послодавца.  

 
Члан 56. 

 
Послодавац је дужан да у поступку доношења 

општих аката којима се уређују права запослених, 
затражи мишљење репрезентативног синдиката на 
нацрте, односно предлоге тих аката, као и да, на 
поднети писмени захтев репрезентативног синдиката, 
достави том синдикату обавештење или мишљење о 
примени општег акта који је од утицаја на материјални, 
економски и социјални положај запослених.  

Послодавац или синдикат дужни су да мишљење 
доставе најкасније у року од 15 дана.  

Репрезентативни синдикат има право на информи-
сање од стране послодавца о економским и радно-
социјалним питањима од значаја за положај запо-
слених, односно чланова синдиката и то:  

 
1) плановима запошљавања и престанку радног 

односа запослених;  
 
2) мерама о безбедности и здрављу на раду;  
 
3) промене у организацији рада које доводе до 

вишка запослених и мере за њихово решавање.  
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Послодавац је дужан да достављене примедбе и 
сугестије репрезентативног синдиката размотри и 
писмено одговори, најкасније у року од 15 дана од дана 
пријема.  

 
Члан 57. 

 
Послодавац је дужан да без накнаде трошкова и 

посредством својих органа и њихових унутрашњих 
јединица обезбеди следеће услове за рад синдиката 
учесника у закључивању Уговора: 

 
 1) коришћење одговарајућих просторија за 

редован рад и састанке синдиката у седишту и 
организационим јединицама органа послодавца - на 
начин и у време којима се коришћењем просторија не 
утиче на ефикасно обављање послова из утврђене 
надлежности и делокруга органа јединице локалне 
самоуправе;  

2) административну и техничку помоћ (употребу 
телефона, телефакса, рачунарске технике и опреме 
послодавца за умножавање и копирање материјала, 
употребу превозних средстава);  

3) обрачун и наплату синдикалне чланарине и 
осталих средстава према актима синдиката;  

4) организовање и одржавање синдикалних 
зборова чланства, који на годишњем нивоу не могу 
трајати дуже од 16 часова укупно, под условом да се 
тиме не утиче на ефикасно обављање послова из 
утврђене надлежности и делокруга послодавца;  

5) могућност истицања обавештења и битних до-
кумената синдиката на огласним таблама послодавца;  

6) самостално уређивање линка на интернет мрежи 
и интерној мрежи органа послодавца, као и сопствену 
уређивачку политику информисања запослених, од-
носно чланства синдиката.  

 
Послодавац може да учествује у трошковима 

организовања културних манифестација и рекре-
ативно-спортских такмичења у организацији репре-
зентативног синдиката.  

Послодавац и репрезентативни синдикат могу да 
закључе писмени споразум којим ближе уређују начин 
остваривања права из овог члана.  

 
 

Члан 58. 
 
Овлашћени представници репрезентативних син-

диката у органу локалне самоуправе јесу: председник, 
а у органу локалне самоуправе у коме има преко 100 
чланова синдиката и још једно лице у складу са актом 
репрезентативног синдиката код послодавца.  

 
Члан 59. 

 
Послодавац је дужан да овлашћеном представнику 

репрезентативног синдиката у који је учлањено 
најмање 50% запослених код послодавца, за обављање 
његове функције, обезбеди најмање 40 плаћених 
часова месечно у складу са законом. 

 Овлашћени представници репрезентативног син-
диката у који је учлањено мање од 50% запослених код 

послодавца имају право на сразмерно мање плаћених 
часова месечно. 

 
Члан 60. 

 
Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити 

на други начин да стави у неповољан положај 
запосленог, а нарочито председника репрезентативног 
синдиката и члана штрајкачког одбора због његовог 
статуса или активности у својству представника 
запослених, чланства у синдикату или учешћа у 
синдикалним активностима. 

 Под неповољнијим положајем у смислу става 1. 
овог члана сматра се и распоређивање, односно 
премештај на радно место за које је одређен нижи 
коефицијент за обрачун основне плате од оног 
коефицијента који је запослени имао пре избора за 
овлашћеног представника синдиката или члана органа 
синдиката, због његовог статуса или активности у 
својству председника синдиката, чланства у синдикату 
или учешће у синдикалним активностима.  

 
Члан 61. 

 
Овлашћени представник синдиката, који је иза-

бран на функцију у синдикату вишег нивоа орга-
низовања, има право на мировање радног односа у 
складу са законом.  

 
Члан 62. 

 
Члановима органа синдиката организованих код 

послодавца, као и запосленом који је изабран у органе 
синдиката ван послодавца, омогућава се одсуствовање 
са рада, ради присуствовања синдикалним састанцима, 
конференцијама, седницама и конгресима и другим 
синдикалним активностима.  

Овлашћени представник репрезентативног синди-
ката има право на плаћено одсуство у складу са 
законом, ради обављања синдикалних функција којима 
је одређен:  

1) за колективно преговарање за време прего-
варања;  

 
2) да заступа запосленог у радном спору са 

послодавцем пред арбитром или судом, за време 
заступања.  

 
Члан 63. 

 
Послодавац може да уз исплате месечне плате 

запосленима обезбеди средства из изворних прихода 
остварених у складу са законом од најмање 0,30% на 
масу средстава плаћених на име плате за превенције 
радне инвалидности и рекреативни одмор запослених 
у складу са колективним уговором код послодавца и 
финансијским средствима обезбеђеним за ове намене.  

 
Члан 64. 

 
Послодавац прихвата обавезу да се уздржи од 

деловања којим би поједини синдикат био доведен у 
повлашћени или подређени положај.  
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Повредом права на синдикално организовање, 
између осталог, сматра се и притисак на запослене да 
се ишчлане из синдиката или да се учлане у одређени 
синдикат.  

 
XIV - ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ КОЛЕКТИВНОГ 

УГОВОРА 
 

Члан 65. 
 
Односи између потписника у закључивању 

Колективног уговора, успоставиће се и решавати 
преговарањем и усклађивањем заједничких и посебних 
интереса, уз пуно уважавање аргумената, реалних 
односа, услова и могућности на принципима пуне 
равноправности и партнерства.  

Потписници Колективног уговора образују Одбор 
за праћење примене Колективног уговора који има три 
члана, од којих два члана именује послодавац, а једног 
члана именује репрезентативни синдикат.  

 
XV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 66. 

 
Послодавац је дужан да организацију рада планира 

и оствари тако да средства за исплату права из члана 
21. Колективног уговора буду у оквирима буџетских 
ограничења за текућу и наредне две буџетске године.  

Члан 67. 
 
Поступак измена и допуна Колективног уговора, 

као и закључивања новог уговора, спроводи се у складу 
са законом, а може да га покрене сваки од учесника 
писменим предлогом.  

Учесници су дужни да се изјасне у року од 15 дана 
о поднетом предлогу за измене и допуне Колективног 
уговора и да у наредном року од 15 дана отпочну 
процес преговарања.  

 
Члан 68. 

 
Колективни уговор може престати да важи 

споразумом учесника или отказом.  
У случају отказа Колективни уговор престаје да 

важи протеком шест месеци од дана пријема акта о 
отказу.  

Члан 69. 
 
Овај колективни уговор ступа на снагу даном 

потписивања а објављује се у "Службеном листу града 
Крушевца" и примењиваће се три године од дана 
ступања на снагу. 

 
Председник синдиката Градоначелник 
Далибор Ракић, с.р.                     Јасмина Палуровић, с.р.  
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