
СЛУЖБEНИ ГЛAСНИК 
ГРАДА ДEРВEНTA 

 

Скупштинa града Дeрвeнтa 
Дeрвeнтa, Tрг oслoбoђeњa бб 
Teлeфoн/фaкс: (053) 315-120, 315-115, 
E-mail: nikolinat@derventa.ba 

anaj@derventa.ba 

sanjam@derventa.ba 
 www.derventa.ba 

Уторак, 25.мај  2021. гoдинe 

ДEРВEНTA 
Жирo рaчуни: 

Нoвa бaнкa a.д. Бaњa Лукa 
555-008-01252003-39 

Сбeрбaнк a.д. Бaњa Лукa 
567-570-82000001-86 

Буџeтскa oргaнизaциja: 0027110 БРOJ 12/21 ГOД. XXX 

   

178 
На основу члана 59. став 1. тачка 8.  Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19) члана 48. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),  члана 16. 

Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и 

систематизацију радних мјеста у градској , односно општинској 

управи („Службени гласник Републике Српске“, број 10/17), 

члана 22. Уредбе о категоријама,  звањима и условима за 

обављање послова службеника у јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 10/17)  

и члана 68. став 1. тачка 8. Статута Града  Дервента 

(„Службени гласник Града Дервента „ број  6/21) Градоначелник 

Града  Дервента донио је  

П Р А В И Л Н И К  
О   У Н У Т Р А Ш Њ О Ј   О Р Г А Н И З А Ц И Ј И  И  

С И С Т Е М А Т И З А Ц И Ј И  Р А Д Н И Х  М Ј Е С Т А  
Г Р А Д С К Е    У П Р А В Е  Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ               

Члан 1. 

 Овим Правилником утврђује се унутрашња организација и  

систематизација радних мјеста у Градској управи Града 

Дервента ( у даљем тексту: Градска  управа ) укупан број 

радних мјеста службеника и намјештеника и осталих 

запослених , називи радних мјеста,  опис послова радних 

мјеста службеника и намјештеника у оквиру основних и 

унутрашњих организационих  јединица, категорије и звања у 

којима су радна мјеста разврстана , потребан број извршилаца  

за свако радно мјесто, врста и степен стручне спреме и звања, 

потребно радно искуство, одговорност и  посебни услови 

потребни за обављање послова радног мјеста , начин 

руковођења и извршавање послова и задатака, овлашћења и 

одговорности, јавност рада, као и друга питања предвиђена 

законом и другим прописима, од значаја за рад Градске управе. 

Члан 2. 

При утврђивању унутрашње организације Градске  управе 

полази се од дјелокруга Градске управе  утврђеног законом и 

другим прописима, као и поштовања сљедећих најважнијих 

принципа: 

1) обједињавање истих или сличних, односно међусобно 
повезаних послова у одговарајуће организационе јединице, 

 

2) законитог и благовременог одлучивања о правима и 
обавезама и на закону заснованим правним интересима 
физичких и правних лица,  

 

3) стручног и рационалног обављања послова и остваривања 
одговорности запослених и постављених лица за њихово 
обављање, 

 

4) ефикасног руковођења организационим јединицама и 
стални надзор над обављањем послова. 

 

Члан 3. 

Послови Градске   управе  су: 

1) извршавање  и спровођење  прописа Скупштине града  и 
Градоначелника града, 

 

2)  припремање нацрта одлука и других аката које доноси 
Скупштина града и Градоначелник града, 

 

3)  извршавање и спровођење  закона и других прописа и 
обезбјеђење  вршења послова чије је извршење   повјерено 
граду , 

  

4)  вршење  стручних  и других  послова које јој повјери 
Скупштина града  и Градоначелник града.  

 

Члан 4. 

Организација рада Градске управе заснива се на принципима 

економичности, ефикасности, дјелотворнсоти и јавности рада 

органа града у извршавању њихових надлежности.  

 II -  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ  УПРАВЕ 

Члан 5. 

(1) Организационе јединице у Градској   управи   су основне,  
унутрашње и посебне организационе јединице . 

      Основне  организационе јединице су Одјељења и Служба . 

      Унутрашње  организационе  јединице су  Одсјеци. 

 

 

mailto:majap@derventa.ba
mailto:anaj@derventa.ba
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(2) Одјељења су: 

1)  Одјељење за општу управу, 

2)  Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 

3)  Одјељење за финансије, 

4)  Одјељење за просторно уређење, 

5)  Одјељење за стамбено-комуналне послове, 

6)  Одјељење за инспекцијске послове.                

 

(3)  Служба  : 

Стручна служба Градоначелника града. 
 

(4) Посебне  организационе јединице . 

1) Јединица за интерну ревизију 

2) Професионална ватрогасно-спасилачка јединица  
                                                           

Члан 6. 

(1) У Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности као 
унутрашња организациона јединица  формиран је  Одсјек за 
борачко-инвалидску заштиту. 

 

 (2) Одјељење за општу управу,  Одјељење за финансије , 
Одјељење за просторно уређење, Одјељење за стамбено-
комуналне послове , Одјељење за инспекцијске послове и 
Стручна служба Градоначелника градa   основани  су као 
јединствене организационе јединице , без одсјека. 
 

Члан 7. 

(1) Јединица за интерну ревизију основана је као посебна 
организациона јединица, без одсјека. 

 

(2) Професионално ватрогасно-спасилачка јединица  као 
посебна  унутрашња организациона jединица Градске управе 
града Дервента.  

 
Члан 8. 

У саставу Одјељења за општу управу организују се и послови 

пружања  правне помоћи по питањима из надлежности Градске  

управе  коју обухватају: 

1) пружање правне помоћи правним и физичким лицима, 

 

2) састављање поднесака (захтјеви, представке, приговори и 
слично), 

 

3) давање правних савјета и вршење других послова 
правнепомоћи у складу са законом. 

 

Члан 9. 

(1) Правна помоћ се пружа по правилу уз накнаду. 

 

(2) Одлуку о висини накнаде за услуге пружања правне помоћи 
грађанима доноси Скупштина града.  
 

Члан 10. 

Бесплатна правна помоћ пружа се: 

1) ратним и мирнодопским војним инвалидима у предметима 
остваривања права из области инвалидске заштите, 

 

2) радницима који се привремено налазе ван радног односа и 
то у поступку остваривања материјалног обезбјеђивања и 
других права у вези радног односа, 

 

3) лицима који поклањају или бесплатно уступају општини своју 
имовину и друга стварна права, 

 

4) грађанима без прихода, уз подношење увјерења о имовном 
стању, 

 

5) лицима под старатељством. 

 
Члан 11. 

У оквиру Одјељења за општу управу ради ефикаснијег 

извршавања послова из надлежности општинске управе 

формира се 5 (пет) мјесних  канцеларије и то: 

 

1) Мјесна канцеларија Календеровци Горњи са сједиштем у  
Календеровцима Горњим  за подручје насељених мјеса: 
Календеровци Горњи, Календеровци Доњи, Доња Лупљаница, 
Горњи Детлак,  Доњи Детлак и Дријен. 

 

2 )Мјесна канцеларија Трстенци са сједиштем у Трстенцима за 
подручје насељених мјеста Трстенци, Пјеваловац, Босански 
Дубочац, Костерш, Градац и Бијело Брдо. 

 

3) Мјесна канцеларија Велика Сочаница са сједиштем у Великој 
Сочаници за подручје насељених мјеста Велика Сочаница, 
Горња Лупљаница, Мала Сочаница и Мишинци. 

 

4) Мјесна канцеларија Осиња са сједиштем у Осињи за 
подручје  насељених мјеста Осиња, Церани и Појезна. 

 

5) Мјесна канцеларија Црнча са сједиштем у Црнчи за 
насељено мјесто  Црнча. 
 

III -  СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЈЕСТА 

Члан 12. 

1. Секретар Скупштине града 

 1.1. Назив радног мјеста: Секретар Скупштине, градски  

службеник прве категорије 

 1.2. Опис послова радног мјеста:  

 - помаже предсједнику Скупштине града  у 

припремању и организовању сједница Скупштине града  и у 

другим пословима везаним за рад Скупштине града, 

 - помаже предсједнику Скупштине града у примјени 

Статута  града  и Пословника Скупштине града и стара се о 

законитости рада Скупштине града и радних тијела Скупштине 

града, 

 - прати извршавање Програма рада Скупштине града 

и стара се о његовом извршавању, 

 - сарађује и координира рад органа на припремању 

материјала за сједнице Скупштине града , сједнице комисија и 

других радних тијела Скупштине града, 

 - стара се о извршавању закључака Скупштине града  

и спровођењу других прописа, обавља и друге стручне послове 

у вези са радом Скупштине града, 

 - стара се о објављивању аката које доноси 

Скупштине града и одговорни је уредник „Службеног гласника 

града  Дервента“, 

 - обавља и друге послове које му повјери Скупштина 

града  односно предсједник.  

 1.3.  Секретар Скупштине града треба да испуњава 

сљедеће услове и мјерила: 

 Потребно стручно знање: завршен четверогодишњи студиј са 

звањем дипломирани правник или први циклус студија- 

дипломирани правник са најмање 240 ECTS бодова, најмање 

три године радног искуства у траженом степену образовања и 

положен стручни испит за рад у градској/општинској управи. 
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1.4. Сложеност послова: веома висок степен сложености и 

подразумијева обављање најсложенијих послова којима се 

значајно утиче на извршавање надлежности органа јединице 

локалне самоуправе у одређеној области, планирају, воде и 

координишу послови. 

 - Самосталност у раду: веома висок степен 

самосталности у раду у најсложенијим стручним питањима. 

 - Одговорност: веома висок степен одговорности који 

укључује одговорност за послове и одлуке, укључујући и 

одговорност за руковођење и 

 - Пословна комуникација: стална стручна 

комуникација унутар и изван органа у којој се дјелотворно 

преносе информације које служе остваривању циљева рада 

органа. 

 1.5.  Број извршилаца: 1 (један) 

За свој рад одговара Скупштини града  и предсједнику 

Скупштине града  

 

2. Одјељење за општу управу  

Члан 13. 

 У Одјељење за општу управу утврђују се следећа радна мјеста

 

  

Назив радног                                                                                               Број извршилаца___________________________________ 

1. Начелник Одјељења                                                                                         1 

__________________________________________________________________________________________________________ 

2. Самостални стручни сарадник за општу  управу                                                   1 
______________________________________________________________________________________________________________ 

3. Самостални стручни сарадник за нормативно-правне и   

 друге стручне послове                                                                                              1 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

4. Самостални стручни сарадник  за информациони систем                                     1  

    

5. Стручни сарадник за послове мјесних заједница, бирачке                                    1 

спискове и персоналне послове      
                                                                    

6. Стручни сарадник  за пријем поднесака                                                                  1  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

7. Стручни сарадник за протокол                                                                                 1 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

8. Стручни сарадник за архиву                                                                                    1 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

9. Стручни сарадник за радне књижице                                                                      1 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

10. Стручни сарадник за административне послове Скупштине града            

и послове кабинета предсједника Скупштине града                                                  1 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

11. Матичар у матичној служби                                                                                    2        

_______________________________________________________________________________________________________________ 

12. Матичар у мјесној канцеларији                                                                               5                                                                   

_______________________________________________________________________________________________________________ 

13. Реферат   економата, возног парка и достављач                                                 1 
 

14. Портир                                                                                                                      1 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

15. Кућни мајстор                                                                                                         ½   
_______________________________________________________________________________________________________________ 

16. Oператер на рачунару - дактилограф                                                                   1                                                                                
_______________________________________________________________________________________________________________ 

17. Спремачица                                                                                                             2 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
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Члан 14. 

Извршиоци послова из претходног члана у оквиру радних 

мјеста обављају следеће послове: 

1) Начелник  Одјељења за општу управу 

1.1.Опис послова радног мјеста:  

- руководи радом Одјељења, одговара за рад Одјељења и 

представља Одјељење у 

 границама овлашћења, 

-организује рад одјељења према дјелокругу утврђеним 

Одлуком о оснивању Градске  управе и одговоран је за 

извршавање послова у оквиру Градске управе; 

-сарађује са другим Одјељењима у циљу извршавања послова 

и задатака из свог дјелокруга; 

- израђује планове, програме извјештаје везано за рад 

Одјељења; 

- одговоран је за законито, стручно, благовремено, рационално 

и ефикасно обављање послова из надлежности Одјељења; 

- одговоран је за припрему и обраду материјала који се 

предлажу Скупштини града и Градоначелнику града ; 

- одговоран је за извршење одлука и закључака Скупштине 

града  и Градоначелника града  које се односе на рад 

Одјељења; 

- даје оцјену запослених у Одјељењу у складу са прописима; 

- за извршавање послова из дјелокруга Одјељења доноси 

рјешења, закључке и друге акте у оквиру датог овлашћења, 

-обавља и друге послове које му повјери Градоначелник града . 

1.2. Категорија радног мјеста: Прва категорија    

1.3. Звање службеника: Не разврстава се  

1.4. Потребан број запослених: 1 (један)  

1.5. Врста и степен стручне спреме: да има завршен 

четворогодишњи студиј ВСС, правни факултет, економски 

факултет, други факултет друштвених наука,  или први циклус 

студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или 

еквивалент  

1.6. Потребно радно искуство: најмање три године радног 

искуства у траженом степену образовања  и положен стручни 

испит за рад у грдској/општинској управи 

1.7. Посебни услови: 

1) потребно стручно знање- у складу са посебним условима за 

избор и именовање прописаним Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, 

2) сложеност послова-веома висок степен сложености који 

подразумијева обављање најсложенијих послова којима се 

значајно утиче на извршавање надлежности Одјељења за 

општу управу , воде и координирају послови, 

3) самосталност у раду:  веома висок степен самосталности у 

раду у најсложенијим стручним питањима, 

4) одговорност- веома висок степен одговорности за послове и 

одлуке, укључујући и одговорност за руковођење, 

5) пословна комуникација и коресподенција-стална стручна 

комуникациај унутар и изван органа у којој се дјелотворно 

преносе информације које служе остваривању циљева рада 

органа.  

За свој рад одговора Градоначелнику града . 

2) Самостални стручни сарадник за општу управу 

2.1. Опис послова радног мјеста: 

- прати прописе из надлежности одјељења и обавјештава 
извршиоце,  

- припрема и обједињује податке из надлежности одјељења 
за израду планова , програма рада и извјештаја и 
информација о раду одјељења,   

- обавља нормативно -правне послове из дјелокруга 
одјељења тако што припрема приједлоге општих  и 
појединачних  аката које доноси Градоначелник града  или 
Скупштина града, 

- припрема и друге материјале које разматра  Скупштина 
града из дјелокруга одјељења,    

- води евиденцију закључака Скупштине града  из 
дјелокруга одјељења и податке доставља начелнику 
одјељења ради даље реализације,    

- води евиденцију о одборничким питањима која се односе 
на послове из надлежности одјељења,   

- прима захтјеве за стицање држављанства по уговорима о 
двојном држављанству и прослеђује их  надлежном 
министарству на рјешавање,  

- прима захтјеве за промјену ентитетског држављанства за 
које је по закону надлежан град  и исте рјешава у управном 
поступку а захтјеве за које је по закону надлежно 
Министарство управе и локалне самоуправе прослеђује на 
рјешавање , 

-     води управни поступак за накнадни упис у матичне књиге, 

- води управни поступак за исправке података- грашака у 
матичним књигама ,  

- води управни поступак за поништење дуплих и 
ненадлежно извршених уписа у матичне књиге ,   

- води управни поступак за промјену личног имена и у 
случајевима закључења брака када једног од будућих 
супружника заступа пуномоћник,  

- води управни поступак о накнадном упису држављанства у 
матичну књигу рођених  у складу са законом и 
подзаконским актима из ове области,   

-     води евиденцију о израђеним и  уништеним печатима, стара                           

се о њиховој набавци,    

-     спроводи административна извршења извршних рјешења   
других установа и органа из надлежности одјељења ,   

-    обавља стручно-техничке послове за потребе Одбора за 
жалбе града  Дервента;   

-   обавља стручне послове за пружање правне помоћи по 
питањима из надлежности градске  управе и рјешава по 
притужбама грађана,  

-    обавља и друге послове из дјелокруга свог рада по налогу 
начелника Одјељења .    

 

2.2. Категорија радног мјеста: Пета категорија.  

2.3. Звање службеника: Прво  звање .  

2.4. Потребан број запослених : 1  један)  

2.5. Врста и степен стручне спреме и звање:  ВСС,  правни 

факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова 

или еквивалент, дипломирани правник.  

2.6. Потребно радно искуство : најмање три (3) године радног 

искуства у траженом степену образовања и положен стручни 

испит за рад у општинској управи  

 2.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- прецизно одређени сложени послови у 

којима се примјењују утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике   

2) самосталност у раду-  ограничена је повременим надзором  и 

помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

стручних питања, 
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3) одговорност- за правилну примјену метода рада, поступака 

или стручних техника и 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада, 

За свој рад одговора начелнику Одјељења за општу управу. 

3. Самостални стручни сарадник за нормативно-правне и 

друге стручне послове 

3.1. Опис послова радног мјеста:  

-  припрема нацрте одлука и других општих и појединачних 

аката које доноси Скупштина града  и Градоначелник града  из 

дјелокруга Одјељења за општу управу, уколико припрема истих 

није у дјелокругу Градске  управе и других надлежних органа, 

-  учествује у изради Нацрта Статута града  и Пословника 

Скупштине града  и њихових измјена и допуна, 

- припрема или учествује у припремању извјештаја, 

информација или другог тематског материјала за Скупштину 

града  и радна тијела која нису у дјелокругу  других одјељења и 

служби Градске  управе, 

- обавља стручне и административне послове за одборнике 

Скупштине града  и клубове одборника везане за обављање 

одборничке функције, 

- обавља стручне и административне послове за стална радна 

тијела Скупштине града и за повремена радна тијела 

Скупштине која су образована за обављање послова из 

дјелокруга Скупштине, а који нису у надлежности других 

Одјељења и служби Градске  управе, 

- обавља стручне и административне послове за Колегијум 

Скупштине града, 

- израђује оригинале општих и појединачних аката са сједница 

Скупштине града, 

- врши административно-техничке послове за издавање 

Службеног гласника града Дервента и регистара објављених 

прописа у службеним гласницима, 

- обавља и друге послове по налогу  предсједника Скупштине 

града  и начелника Одјељења за општу управу. 

3.2. Категорија радног мјеста: Пета категорија  

3.3.Звање службеника: Прво звање .   

3.4. Потребан број запослених: 1 (један)  

3.5. Врста и степен стручне спреме и звања: ВСС, правни 

факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова 

или еквивалент, дипл. правник.   

3.6. Потребно радно искуство: најмање три (3) године радног 

искуства у траженом степену образовања и положен стручни 

испит за рад у градској/општинској управи,  

 3.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- сложени послови у којим се врши израда 

нацрта и приједлога нормативних и других аката, 

2) самосталност у раду-  ограничена је повременим надзором  и 

помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања и захтјева, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака и за свој рад одговара начелнику 

Одјељења , предсједнику Скупштине града,  

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за општу управу и 

предсједнику Скупштине града. 

4) Самостални стручни сарадник за информациони систем 

4.1. Опис послова радног мјеста: 

-  одржавање мрежне политике и безбједности, 

- инсталирање оперативних система, и њихово одржавање, 

- инсталирање и замјена рачунарске и периферне опреме, 

- програмирање дигиталне телефонске централе, 

- одржавање локалне рачунарске мреже 

- одржавање комуникационих линкова са дислоцираним      

службама и трезором, 

- постављање садржаја на фајл сервер ,  

- администрирање апликације за регистре новчаних казни, 

- администрирање система за евиденцију запослених, 

- администрирање и одржавање система видео надзора, 

- администрирање апликације за евиденцију захтјева, 

- администрирање апликације за буџет, плате и стална 

средства, 

- администрирање и одржавање конференцијског система, 

- администрирање апликације за провјеру биометријских 

података, 

- администрирање апликације за обраду података матичних 

књига, 

- администрирање апликације СТАРС/В/П/О за откуп станова у 

РС-у, 

- администрирање апликације за регистар ИКТ пројеката у ЈУ 

РС, 

- администрирање апликације за регистре предузећа и 

урбанизам 

- техничка и стручна информатичка помоћ корисницима у 

апликацијама за канцеларијско пословање (MS Оffice, CAD и 

сл.), 

- допуна новим, и ажурирање постојећег садржаја званичне 

WEB-странице, 

- инсталација и администрација сервера базе података, 

- израда сигурносних копија датотека које сачињавају базу 

података, 

- одржавање базе података, 

- одређивање и додјељивање објектних и системских права 

корисника, 
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- учествује у постављању захтјева приликом израде и измјена 

апликативних рјешења, 

- тестирање нових апликативних рјешења, 

- увоз/извоз података у сервер базе из других апликација 

(Access, MS SQL, MySQL и сл.),- учествује у оптимизацији 

перформанси базе података, 

- техничка обрада образаца,. 

- дефинисање корисника домена и додјељивање корисничких 

параметара (адреса, имена, шифара), 

- преламање текста за Службени гласник града Дервента, 

- обавља и друге послове из дјелокруга свог рада по налогу 

начелника Одјељења за општу управу.  

4.2. Категорија радног мјеста: Пета категорија 

4.3. Звање службеника: Друго  звање  

4.4. Потребан број запослених: 1  један)     

4.5. Врста и степен стручне спреме и звања: ВСС - 

електротехнички факултет или први циклус студија са најмање 

240 ECTS бодова или еквивалент, дипл. инжењер 

електротехнике,  

4.6. Потребно радно искуство:  најмање двије  (2) године 

радног искуства у траженом степену образовања, и положен 

стручни испит за рад у градској/општинској управи, 

4.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- прецизно одређени сложени послови у 

којим се примјењују утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике 

2) самосталност у раду-  ограничена је повременим надзором  и 

помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака, или стручних техника, 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада, 

Ово радно мјесто ће бити предмет основног сигурносног 

провјеравања у складу са законом 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за општу управу. 

5) Стручни сарадник за послове мјесних заједница, бирачке 

спискове и персоналне послове 

5. 1. Опис послова радног мјеста: 

-прикупља и обрађује податке о стању у мјесним заједницама ,  

-обавља административно-техничке послове за потребе органа 

мјесних заједница а за насељена мјеста која спадају под 

матично подручје града Дервента,  

-врши координацију рада између савјета мјесних заједница и 

органа града, која се састоји у праћењу стања у мјесним 

заједницама, пружање стручне и друге помоћи у раду, 

прикупљања информација из мјесних заједница у циљу израде 

извјештаја и анализа за потребе органа града, 

-обавља послове за потребе збора грађана и савјета МЗ за 

насељена мјеста која спадају под матично подручје Дервента, 

по потреби присуствује зборовима грађана а по налогу 

непосредног руководиоца,  

-чува документациони материјал о изборима и актима мјесних 

заједница ,  

-води регистар мјесних заједница, 

-води евиденцију о печатима мјесних заједница и чува 

документацију везану за руковање и употребу печата МЗ,   

-присуствује зборовима грађана гдје се одлучује о покренутој 

иницијативи грађана за издвајањем  насељеног мјеста из 

постојеће МЗ и припајању другој МЗ или осамостаљењу,    

- води Центар за бирачки списак града Дервента,  

-пружа техничку помоћ Градској изборној комисији у 

одређивању бирачких мјеста на територији основне изборне 

јединице и распоређивању бирача по бирачким мјестима , 

ажурира податке о бирачким мјестима и промјенама бирачке 

опције у складу са актима ЦИК-а БиХ , води евиденцију о свим 

насељеним мјестима и називима свих улица на територији 

града и о свим промјенама обавјештава Градску изборну 

комисију, 

- прима захтјеве расељених лица за одређивање или промјену 

бирачке опције,  

- прима захтјеве за промјену бирачке опције лица уписаних у 

извод из Централног бирачког списка за гласање ван БиХ, а 

ради се о лицима која су се вратила у земљу прије рока 

утврђеног за закључивање извода из Централног бирачког 

списка,  

- учествује у реализацији излагања и обезбјеђује увид у извод 

из привременог  Централног бирачког списка,  

- обезбјеђује увид у извод из Централног бирачког списка те 

обезбјеђује и друге податке,  

- пружа техничку помоћ Градској изборној комисији : у вези 

захтјева и приговора бирача који се односе на извод из 

Централног бирачког списка , при именовању бирачких одбора , 

обуке бирачких одбора и сл.) код провјере и припреме бирачких 

мјеста за изборе, код кампање обавјештавања бирача о свим 

сегментима везаним за изборни процес, код обједињавања 

изборних резултата на нивоу општине, 

- обавља и друге послове које одреди ЦИК-а БиХ и Градска 

изборна комисија,  

- води  кадровску односно персоналну евиденцију запослених у 

Градској  управи, и врши унос података у одговарајући програм 

- електронска база,   

- израђује приједлоге рјешења која се тичу радно-правног 

статуса запослених,  

- врши послове пријаве и одјаве запослених код надлежних 

фондова,  

- ажурира податке у вези са правима из пензијског и 

инвалидског осигурања,  

- попуњава обрасце и прослеђује осигуравајућем друштву  

везано за наплату осигурања уколико дође повреде запослених 

и других случајева регулисаних уговором о осигурању,   

- учествује у изради планова стручног образовања и 

професионалног усавршавања,  

- израђује статистичке анализе у погледу квалификационе , 

старосне, социјалне и   друге структуре запослених, 

- прати оцјењивања службеника,      
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- обавља и друге послове везане за људске ресурсе у Градској 

управи у складу са законским и подзаконским актима,    

- обавља и друге послове из дјелокруга рада по налогу  

начелника Одјељења  за општу управу. 

5.2. Категорија радног мјеста: Седма категорија.  

5.3. Звање службеника: Прво  звање  

5.4. Потребан број запослених: 1 (један)  

5.5. Врста и степен стручне спреме и звања: ССС у 

четворогодишњем трајању, гимназија, економска или управно-

административна школа. 

5.6. Потребно радно искуство: најмање двије (2) године 

радног искуства у траженом степену образовања, положен 

стручни испит за рад у градској/општинској управи, 

5.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- рутински послови са великим бројем 

међусобно повезаних  различитих задатака  у којим се 

примјењују утврђене методе  у којим се примјењују једноставне 

и прецизно утврђене методе рад и поступци, 

2) самосталност у раду-  ограничена је  надзором и помоћи  

непосредног руководиоца у рјешавању стручних питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада, поступака и 

стручних техника, одговорност за правилан рад у Центру за 

бирачки списак по основу Одлуке Градоначелника града 

4) пословна комуникација- контакти унутар основне и 

унутрашње организационе јединице. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за општу управу. 

6) Стручни сарадник  за пријем поднесака 

6.1. Опис послова радног мјеста: 

-прима захтјеве и друге поднеске непосредно од странака,   

- ставља отисак пријемног штамбиља на сваки примљени акт 

који се заводи у основне евиденције или друге евиденције 

предмета,    

- врши завођење аката, њихово здруживање и достављање 

организационим јединицама у рад, административно-техничко 

обрађивање аката,  

- подносиоцу захтјева или другог поднеска, издаје потврду о 

пријему,   

- врши таксирање захтјева и других поднесака у складу са 

законом и одлуком,   

-  у погледу нетаксираних и недовољно таксираних захтјева и 

других поднесака, поступа по Закону о административним 

таксама,  

- води основне и помоћне евиденцију о јединицама 

документације,   

- врши унос података у одговарајућу апликацију у електронском 

облику ,  

- прима ријешене предмете од извршиоца са уписом датума 

пријема и потписом у интерним доставним књигама,  

- позива странке и уручује рјешења и друге акте странкама када 

се достављање не врши путем достављача и поште, 

- уколико се рјешења и други акти странкама уручују путем 

поште или достављача врши ковертирање и адресирање истих,  

- по пријему захтјева и другог поднеска обавезно на 

унутрашњој страни омота списа врши попис прилога 

пристиглих уз захтјев са редним бројем , датумом уписа врстом 

прилога,   

- у сарадњи са обрађивачима захтјева и других поднесака 

пружа странкама информације о начину остваривања њихових 

права и роковима поступања по захтјевима и другим 

поднесцима, 

- предаје акте за отпрему  а завршене предмете доставља 

архивару,  

- врши продају општинске административне таксе и израђује 

спецификацију о потребним апоенима ОАТ,   

- чува од крађе и злоупотребе печате повјерене на чување и 

употребу,  

-  обавља и друге послове из дјелокруга рада по налогу 

начелника Одјељења за општу управу. 

6.2. Категорија радног мјеста: Седма категорија.  

6.3. Звање службеника: Друго  звање.  

6.4. Потребан број запослених: 1 (један)  

6.5. Врста и степен стручне спреме и звања: ССС- стручна 

спреме друштвеног или техничког  смјера у четворогодишњем 

трајању, гимназија, грађевинско  техничка школа, управно 

административна школа. 

6.6. Потребно радно искуство:  најмање  једна (1) година  

радног искуства у траженом степену образовања, положен 

стручни испит за рад у  градској/општинској управи, 

6.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- рутински послови са великим бројем 

међусобно повезаних  различитих задатака  у којим се 

примјењују утврђене методе  у којим се примјењују једноставне 

и прецизно утврђене методе рад и поступци, 

2) самосталност у раду-  ограничена је  надзором и помоћи  

непосредног руководиоца у рјешавању стручних питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада, поступака и 

стручних техника, 

4) пословна комуникација- контакти унутар основне и 

унутрашње организационе јединице. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за општу управу. 

7) Стручни сарадник за протокол  

7.1. Опис послова радног мјеста: 

- врши пријем, отварање, прегледање и разврставање поште 

односно аката,  

- прима захтјеве и друге поднеске непосредно од странака,   

- ставља отисак пријемног штамбиља на сваки примљени акт 

који се заводи у основне евиденције или друге евиденције 

предмета,   

- врши завођење аката, њихово здруживање и достављање 

организационим јединицама у рад,  административно-техничко 

обрађивање аката, отпремање поште,  

- подносиоцу захтјева или другог поднеска, издаје потврду о 

пријему,    

- врши таксирање захтјева и других поднесака у складу са 

законом и одлуком, 
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- у погледу нетаксираних и недовољно таксираних захтјева и 

других поднесака, поступа по Закону о административним 

таксама,  

- води основне и помоћне евиденцију о јединицама 

документације,   

- води картотеку предмета и врши унос података у одговарајућу 

апликацију у електронском облику,  

- води интерну доставну књигу, књигу примљене  и достављене 

поште, књигу примљених рачуна, картон за доставу службених 

гласника и часописа, роковник предмета, књигу отпремљене 

поште,  

- прати и усклађује евиденцију активних картица неријешених 

предмета по органима и одређеним роковима,  

- прима ријешене предмете од извршиоца са уписом датума 

пријема и потписом у интерним доставним књигама,  

- на основу  рјешења о одређивању предмета за које се води 

попис аката, 

- за акте које ће заводити у „попис аката“ резервише потребан 

број картица,                                                                     

- води евиденцију трошкова отпреме поште и свакодневно 

врши контролу плаћене поштарине кроз контролник поштарине,  

- позива странке и уручује рјешења и друге акте странкама када 

се достављање не врши путем достављача и поште, 

- уколико се рјешења и други акти странкама уручују путем 

поште или достављача врши ковертирање и адресирање истих,  

- по пријему захтјева и другог поднеска обавезно на 

унутрашњој страни омота списа врши попис прилога 

пристиглих уз захтјев са редним бројем, датумом уписа врстом 

прилога,   

- у сарадњи са обрађивачима захтјева и других поднесака 

пружа странкама информације о начину остваривања њихових 

права и роковима поступања по захтјевима и другим 

поднесцима, 

- предаје акте за отпрему, а  завршене предмете доставља 

архивару,  

- чува од крађе и злоупотребе печате повјерене на чување и 

употребу,  

- врши продају ГАТ у случају одсутности службеника у чијем је 

опису послова продаја ГАТ,  

- обавља и друге послове из дјелокруга рада по налогу 

начелника Одјељења за општу управу. 

7.2. Категорија радног мјеста: Седма категорија.  

7.3. Звање службеника: Друго  звање . 

7.4. Потребан број запослених: 1 (један)   

7.5. Врста и степен стручне спреме и звање: ССС у 

четворогодишњем трајању, гимназија, економска, управно-

административна или друга школа друштвеног смјера .   

7.6. Потребно радно искуство: Најмање  једна (1)  година 

радног искуства  у траженом степену образовања, и положен 

стручни испит за рад у градској/општинској управи. 

7.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- рутински послови са великим бројем 

међусобно повезаних  различитих задатака  у којим се 

примјењују утврђене методе  у којим се примјењују једноставне 

и прецизно утврђене методе рад и поступци, 

2) самосталност у раду-  ограничена је  надзором и помоћи 

непосредног руководиоца у рјешавању стручних питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада, поступака и 

стручних техника, 

4) пословна комуникација- контакти унутар основне и 

унутрашње организационе јединице. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за општу управу. 

8) Стручни сарадник за архиву    

8.1. Опис послова радног мјеста:  

- прима завршене предмете и исте сређује у архиви у складу са 

прописима о канцеларијском и архивском пословању ,  

-  по пријему архивског материјала исти слаже у полице по 

хронолошком реду њиховог настанка и по годинама настанка 

грађе а у оквиру године по класификационим ознакама и 

редним бројевима ,  

-  предмети са ознаком „ повјерљиво“ и „строго повјерљиво „ 

одваја од обичне документације“ и  посебно обезбјеђеује ,   

-  јавну архивску и регистратурску грађу евидентира у архивску 

књигу,  

-  врши препис архивске књиге и исту доставља надлежном 

архиву,  

-  врши  редовно достављање надлежном архиву, свих 

података о регистратурској и архивској грађи за евиденције које 

води архив,    

- изузима и даје на увид или реверс архивиране предмете по 

захтјеву надлежних органа и служби ,  

- води књигу реверса и редовно прати рокове враћања изузетих 

предмета,    

- припрема  регистратурски  материјал којем је истекао рок 

чувања предвиђен Листом категорије регистратурског 

материјала , ради уништавања,    

-  примјењује законске прописе из области архивског и 

канцеларијског пословања ,  

- обавља и друге послове из дјелокруга рада по налогу 

начелника Одјељења за општу упрау.  

8.2. Категорија радног мјеста: Седма категорија.  

8.3. Звање службеника: Друго звање 

8.4. Потребан број запослених:  1 (један)  

8.5. Врста и степен стручне спреме и звања: ССС у 

четворогодишњем трајању, друштвеног или техничког смјера .   

8.6. Потребно радно искуство : најмање  једна ( 1 ) година 

радног искуства у траженом степену образовања , и положен 

стручни испит за рад у градској/општинској управи, 

8.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- рутински послови са великим бројем 

међусобно повезаних  различитих задатака  у којим се 

примјењују утврђене методе  у којим се примјењују једноставне 

и прецизно утврђене методе рад и поступци, 

2) самосталност у раду-  ограничена је  надзором и помоћи  

непосредног руководиоца у рјешавању стручних питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада, поступака и 

стручних техника, 



9 

25.05.2021.                                                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ДЕРВЕНТА- Број 12 

4) пословна комуникација- контакти унутар основне и 

унутрашње организационе јединице. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за општу управу. 

9) Стручни сарадник за радне књижице  

9.1. Опис послова радног мјеста: 

-обавља послове везане за издавање радне књижице, 

уписивање података у радну књижицу, поништавање и 

издавање нове радне књижице и друга питања у вези са 

издавањем и поступањем са радном књижицом,    

- обједињује статистичке извјештаје достављене од матичара 

из матичне службе и мјесних канцеларија и исте доставља 

Републичком заводу за статистику у предвиђеном року,  

- врши пријем поднесака у случају одсутности службеника за 

протокол и службеника за пријем поднесака,  

- врши продају градске  административне таксе у случају 

одсутности службеника у чијем је опису послова продаја ГАТ,   

-обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења за 

општу управу.   

9.2. Категорија радног мјеста - Седма категорија.  

9.3. Звање службеника -  Друго звање  

9.4. Потребан број запослених: 1 ( један)   

9.5. Врста и степен стручне спреме и звање: ССС у 

четворогодишњем трајању, гимназија, економска, управно-

административна или друга школа друштвеног смјера.  

9.6. Потребно радно искуство: најмање једна  (1) година 

радног искуства  у траженом степену образовања, и положен 

стручни испит за рад у градској/општинској управи. 

9.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- рутински послови са великим бројем 

међусобно повезаних  различитих задатака  у којим се 

примјењују утврђене методе  у којим се примјењују једноставне 

и прецизно утврђене методе рад и поступци, 

2) самосталност у раду-  ограничена је  надзором и помоћи  

непосредног руководиоца у рјешавању стручних питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада, поступака и 

стручних техника, 

4) пословна комуникација- контакти унутар основне и 

унутрашње организационе јединице. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за општу управу. 

10) Стручни сарадник за административне послове 

Скупштине града и послове кабинета предсједника 

Скупштине града   

10.1. Опис послова радног мјеста  

- обавља административне и техничке послове за 

предсједника, потпредсједника и секретара Скупштине града, 

- припрема и разврстава пошту лицима из претходне алинеје и 

стара се о њеној реализацији, 

- води евиденцију грађана и службених посјета предсједнику 

Скупштине града, 

- води роковник обавеза предсједника Скупштине града у вези 

са обављањем његове функције, 

- води записник на сједницама Скупштине града, Колегијума 

Скупштине, и радних тијела Скупштине града и припрема их за 

усвајање, 

- припрема, комплетира и отпрема материјале за сједнице 

Скупштине града, 

- отпрема препис оригинала општих и појединачних аката које 

је донијела Скупштина града надлежним органима и 

појединцима, 

- одлаже и чува  оригинале општих и појединачних аката 

Скупштине града,  

- одлаже и чува  комплет материјале са сједница Скупштине 

града,  

- учествује у организацији и припреми свечаних сједница и 

других свечаних прилика Скупштине града и предсједника 

Скупштине града, 

- обавља и друге послове које одреди предсједник, 

потпредсједник и секретар Скупштине града.   

10.2. Категорија радног мјеста - Седма категорија.  

10.3. Звање службеника: Треће звање.  

10.4. Потребан број запослених: 1 (један)   

10.5. Врста и степен стручне спреме и звање: ССС у 

четворогодишњем трајању, друштвеног, техничког или другог 

смјера . 

10.6. Потребно радно искуство: најмање шест (6) мјесеци 

радног искуства у траженом степену образовања и положен 

стручни испит за рад у градској/ општинској управи, 

10.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- рутински послови са великим бројем 

међусобно повезаних  различитих задатака  у којим се 

примјењују утврђене методе  у којим се примјењују једноставне 

и прецизно утврђене методе рад и поступци, 

2) самосталност у раду-  ограничена је  надзором и помоћи  

непосредног руководиоца у рјешавању стручних питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада, поступака и 

стручних техника, благовремено и економично извршавање 

повјерених послова,  

4) пословна комуникација- контакти унутар основне и 

унутрашње организационе јединице. 

За свој одговара начелнику Одјељења за општу управу и 

предсједнику  Скупштине града. 

11) Стручни сарадник матичар у матичној служби  

11. 1. Опис послова радног мјеста:  

- врши упис у матичне књиге рођених, вјенчаних, умрлих и 

књиге држављана за матична подручја утврђена одлуком,  

- врши упис података у матичне књиге у рубрику „накнадни 

уписи и биљешке“,  

- доставља обавјештења и извјештаје надлежним матичним 

службама и другим органима о извршеном упису,  

- издаје изводе и увјерења из матичних књига ( МКР, МКД, МКВ, 

МКУ ),  

- издаје увјерења о чињеницама о којима се не води службена 

евиденција (потврде о издржавању  чланова породица лица 

која раде у иностранству, потврде о животу и др.)    
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- врши унос података из матичних књига у електронску базу и 

врши верификацију - потврду унесених података, 

- електронски прима захтјеве за провјеру података из матичних 

књига рођених и књига држављана,  

- координира извршење послова провјере података из 

матичних књига рођених и књига држављана потребних за 

издавање личних докумената,  

- доставља провјерене податке органу надлежном за издавање 

личних докумената,   

- након уписа чињенице смрти у матичну књигу умрлих, у 

законом предвиђеном року, саставља смртовнице и доставља 

надлежном суду ради окончања оставинског поступка, 

- саставља записник о признању очинства и сагласности на 

признање,    

- узима изјаве о промјени презимена у случају престанка, 

поништења или развода брака,  

- обрађује  документацију по поднесеној  пријави  за вјенчање и 

присуствује закључењу брака,  

- врши обнављање уништених матичних књига,  

- врши попуну статистичких образаца и доставља надлежном 

заводу,  

- врши послове овјере потписа, рукописа и преписа,  

- поступа по захтјевима надлежних одјељења, јавних установа 

и других правних лица на начин да доставља тражене податке 

уколико подаци нису заштићени  Законом о заштити личних 

података и Законом о заштити тајних података.  

- пружа стручну помоћ давањем упута грађанима ради лакшег 

остваривања одређених права и извршавања обавеза ,   

- сачињава извјештаје и информације о свом раду,   

- обавља и друге послове из дјелокруга рада по налогу 

начелника Одјељења за општу управу. 

11.2. Категорија радног мјеста: Седма категорија.  

11.3. Звање службеника: Прво звање  

11.4. Потребан број запослених: 2 (два)  

11.5. Врста и степен стручне спреме и звање: ССС у 

четворогодишњем трајању, гимназија, управно - 

административна школа 

11.6. Потребно радно искуство: најмање  (2) године  радног 

искуства у траженом степену образовања, и положен стручни 

испит за рад у градској/ општинској управи, 

11.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова-рутински послови са великим бројем 

међусобно повезаних  различитих задатака  у којим се 

примјењују утврђене методе  у којим се примјењују једноставне 

и прецизно утврђене методе рад и поступци, 

2) самосталност у раду-ограничена је  надзором и помоћи  

непосредног руководиоца у рјешавању стручних питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада, поступака и 

стручних техника, 

4) пословна комуникација- контакти унутар основне и 

унутрашње организационе јединице.  

11.8. Други посебни услови за рад на радном мјесту:  

положен посебан стручни испит за матичара  као услов за 

добијање овлашћења за обављање послова матичара .  

Ово радно мјесто ће бити предмет основног сигурносног 

провјеравања у складу са законом.  

За свој рад одговора начелнику Одјељења за општу управу. 

12) Стручни сарадник матичар у мјесној канцеларији 

12.1.  Опис послова радног мјеста: 

- врши упис у матичне књиге рођених , вјенчаних , умрлих и 

књиге држављана за матично подручје утврђено одлуком ,  

- врши упис података у матичне књиге у рубрику „накнадни 

уписи и биљешке,  

- доставља обавјештења и извјештаје надлежним матичним 

службама и другим органима о извршеном упису,  

- издаје изводе и увјерења из матичних књига (МКР, МКД, МКВ, 

МКУ) ,  

- издаје увјерења о чињеницама о којима се не води службена 

евиденција (потврде о издржавању чланова породица лица која 

раде у иностранству, потврде о животу и др.)    

- врши унос података из матичних књига у електронску базу и 

врши верификацију - потврду унесених података, 

- након уписа чињенице смрти у матичну књигу умрлих, у 

законом предвиђеном року , саставља смртовнице и доставља 

надлежном суду ради окончања оставинског поступка, 

- саставља записник о признању очинства и сагласности на 

признање,    

- узима изјаве о промјени презимена у случају престанка, 

поништења или развода брака,  

- обрађује  документацију по поднесеној пријави за вјенчање и 

присуствује закључењу брака,  

- врши обнављање уништених матичних књига ,  

- врши попуну статистичких образаца и доставља надлежном 

заводу,  

- врши послове овјере потписа, рукописа и преписа,  

- пружа стручну помоћ давањем упута грађанима ради лакшег 

остваривања одређених права и извршавања обавеза,   

- поступа по захтјевима  надлежних  одјељења, јавних установа 

и других правних лица на начин да доставља тражене податке 

уколико подаци нису заштићени  Законом о заштити личних 

података и Законом о заштити тајних података,   

- обавља административно - техничке послове за потребе 

органа мјесних заједница за матично подручје које покрива, а 

по потреби присуствује збору грађана по налогу непосредног 

руководиоца,  

- сачињава извјештаје и информације о свом раду,   

- обавља и друге послове из дјелокруга рада по налогу 

начелника Одјељења зас општу управу.   

12.2. Категорија радног мјеста: Седма категорија.  

12.3. Звање службеника: Прво  звање  

12.4. Потребан број запослених:  5 ( пет) .  

12.5. Врста и степен стручне спреме и звање: ССС у 

четворогодишњем трајању, гимназија, управно - 

административна школа, економска школа или друга школа 

друштвеног смјера. 
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12.6. Потребно радно искуство: најмање двије (2) године  

радног искуства у траженом степену образовања, положен 

стручни испит за рад у градској/општинској управи, 

12.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- рутински послови са великим бројем 

међусобно повезаних  различитих задатака  у којим се 

примјењују утврђене методе  у којим се примјењују једноставне 

и прецизно утврђене методе рад и поступци, 

2) самосталност у раду-  ограничена је  надзором и помоћи  

непосредног руководиоца у рјешавању стручних питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада, поступака и 

стручних техника, 

4) пословна комуникација- контакти унутар основне и 

унутрашње организационе јединице.    

12.8. Други посебни услови за рад на радном мјесту:  

положен посебан стручни испит за матичара као услов за 

добијање овлашћења за обављање послова матичара .  

Ово радно мјесто ће бити предмет основног сигурносног 

провјеравања у складу са законом. 

За свој рад одговора начелнику Одјељења за општу управу. 

13)  Реферат економата, возног парка  и достављач  

13.1. Опис послова радног мјеста: 

- на основу достављених потреба за одређеном робом од 

стране одјељења и служби у Градској  управи од уговореног 

добављача, врши набавку канцеларијског материјала, 

штампаног материјала, тонера, средстава за чишћење и других 

уговорених  роба,  

- након пријема роба / услуга, врши пребројавање робе, те 

контролу да ли цијена и количина робе дозначене у фактури 

или рачуну одговара  цијенама из уговора и то записнички 

констатује и у обавези  је да прати количину набавке у току 

године која мора одговарати уговореној количини,   

- уколико цијена и количина одговарају уговореним , потписује 

рачун / фактуру  чим потврђује да је робу примио и рачун 

/фактуру доставља у  Одјељење за финансије  а преузету робу  

распоређује одјељењима и службама,      

- прати реализацију уговора и доставља извјештаје о 

реализацији референту за провођење поступка јавних набавки,  

- референту за провођење поступка јавних набавки доставља 

план јавних набавки за наредну годину,  

- врши редовно одржавање и  контролу употребне и техничке 

исправности возила,   

- води прописане евиденције о коришћењу возила,  

- води евиденције и израђује мјесечне извјештаје о коришћењу 

возила - утрошак горива и број пређених километара, 

сервисирању и одржавању, 

- према документацији води евиденцију о сервисирању возила, 

са ауто механичарима констатује кварове на возилу и 

предузима мјере на њиховом благовременом отклањању, 

одвози возила на редовне и ванредне сервисе те скинуте ауто-

дијелове и гуме враћа у складиште општине ради 

евидентирања и отписа,     

- стара се о одржавању и сервисирању копир апарата, других 

апарата и средстава рада.  

- почетком радног времена преузима пошиљке из поште а на 

крају радног времена односи пошиљке и предаје на пошту,  

- врши интерну доставу свих пошиљки, публикација и 

обавјештења по организационим јединицама Градске  управе,   

- врши  достављене поште и благовремено уручује пошту 

установама, предузећима, физичким и другим правним лицима,    

- фотокопира и умножава службену документацију из 

дјелокруга рада града,  

- обавља и друге послове по налогу  начелника Одјељења за 

општу управу.  

13.2. Статус: Намјештеник    

13.3. Потребан број запослених: 1 (један) 

13.4. Врста и степен стручне спреме и звања:  стручна 

спрема у трогодишњем трајању, саобраћајног смјера . 

13.5. Потребно радно искуство: најмање шест (6) мјесеци 

радног искуства у траженом степену образовања,  

13.6. Одговорност - одговорност за правилну примјену метода 

рада, поступака или стручних техника и благовремено и 

економично извршавање повјерених послова.  

За свој рад одговара начелнику Одјељења за општу управу. 

14)  Портир 

14.1. Опис послова радног мјеста: 

-  врши контролу о уласку и изласку странака и других лица и 

даје одговарајућа обавјештења странкама и другим лицима,  

- утврђује идентитет лица која улазе у зграду органа града  и 

уписује податке у књигу евиденције,   

- води прописане евиденције о запажањима и догађајима за 

вријеме радног времена,  

- обавјештава странке о смјештају појединих одјељења и 

служби у згради и мјесним канцеларијама, о радном времену, 

- наређује лицу које ремети јавни ред и мир да се удаљи из 

простора у којем се налази  а уколико лице то одбије, удаљава 

лице из простора а уколико је потребно обавјештава  

Полицијску станицу,  

- врши контролу уношења и изношења ствари из зграде 

Градске  управе,  

- задржава лице које је у простору или згради општине затекао 

у вршењу кривичног дјела до доласка полиције, 

- задржава лице које улази у зграду  градске управе  уколико 

посумња да са собом носи оружје, муницију, ствари или  

средства која могу угрозити живот и здравље људи и о томе 

одмах обавјештава Полицијску станицу,    

- предузима све потребне хитне мјере у циљу заштите живота 

људи и имовине од пожара и других сличних ситуација које 

угрожавају живот и здравље људи,  

- чува кључеве радних просторија, сала и путничких возила,  

- врши контролу хигијене улаза у зграду градске управе  и 

одржава хигијену испред улаза у зграду,  

- при доласку на посао врши провјетравање ходника у згради а 

пре одласка са посла обилази комплетан вањски локалитет  

- простор око зграде са посебним надзором на стање прозора 

на подрумским  просторијама ( архиви).    

- обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења за 

општу управу. 

14.2. Статус: Намјештеник   
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14.3. Потребан број запослених: 1 (један )  

14.4. Врста и степен стручне спреме: ССС у  

четворогодишњем трајању, друштвеног смјера.  

14.5. Потребно радно искуство: најмање шест  (6) мјесеци 

радног искуства у траженом степену образовања,  

14.6. Одговорност: одговорност за благовремено и 

економично извршавање повјерених послова.  

За свој рад одговара начелнику Одјељења за општу управу.  

15)  Кућни мајстор 

15.1. Опис послова радног мјеста: 

- припрема салу  за одржавање сједница Скупштине града,   

- припрема сале код организовања протоколарних посјета и 

других свечаности значајних за град, 

- истиче заставе на згради и у згради,  

- врши дневни обилазак зграде ради оцјене стања и отклањања 

кварова,  

- стара се о исправности свих уређаја гријања и климатизације,  

- за грејну сезону врши припрему и провјеру пећи за централно 

гријање, стара се о одржавању система централног гријања, 

благовремено и оптимално загријавање просторија,   

- врши поправке инсталација гријања, климатизације, 

намјештаја и другог инвентара , уређаја и инсталација, 

- одржава и поправља цјелокупне браварске инсталације, 

електро и водоводне инсталације у згради градске управе, 

- одржава градску фонтану и зелене површине испред зграде 

градсе управе   

- начелнику Одјељења  пријављује кварове које није у 

могућности сам отклонити,  

- израђује спецификацију материјала потребног за извршење 

радова и поправки уређаја и инсталација,  

- у зимским условима врши одржавање круга што 

подразумијева чишћење снијега са улазних степеница, 

простора испред зграде - до гаража и Центра за културу,                                                                                  

- обавља и друге послове по налогу  начелника Одјељења за 

општу управу.  

15.2. Статус: Намјештеник   

15.3. Потребан број запослених: 1 (један ) са пола (½) радног 

времена,  

15.4. Врста и степен стручне спреме:  ССС у  трогодишњем 

трајању,  електро, браварског или механичарског смјера,  

15.5 Потребно радно искуство: најмање шест (6) мјесеци 

радног искуства у траженом степену образовања,  

15.6.Одговорност: Одговораност  за благовремено и 

економично извршавање повјерених послова. 

 За свој рад одговара начелнику Одјељења за општу управу  

16. Оператер на рачунару - дактилограф  

16.1. Опис послова радног мјеста:  

- обавља дактилографске послове за потребе органа града, 

- помаже у припремању, комплетирању и отпремању 

материјала за сједнице Скупштине града и сједнице радних 

тијела Скупштине града, 

- обавља и друге послове које му одреди начелник Одјељења 

за општу управу. 

 16.2. Статус: Намјештеник  

 16.3. Потребан број запослених: 1 (један )  

 16.4. Врста и степен стручне спреме: НК радник - 

дактилограф Iа или Iб класе  

 16.5. Потребно радно искуство: најмање шест (6) мјесеци 

радног искуства у траженом степену образовања,  

16.6.Одговорност: Одговораност  за благовремено и 

економично извршавање повјерених послова.  

За свој рад одговара начелнику Одјељења  за општу управу. 

17)  Спремачица 

17.1. Опис послова радног мјеста: 

- свакодневно чисти простор и одржава хигијну  у 

канцеларијама, салама, ходницима, стубиштима, подрумском  и 

архивском  простору и осталим  просторијама  у згради Градске 

управе у радно вријеме утврђено Одлуком о радном времену у 

Градској  управи,      

- чисти и одржава простор око зграде Градске управе,  

- по потреби више пута дневно одржава чистоћу мокрих 

чворова, ходника и  стубишта,  

- пријављује кућном мајстору уочене кварове, недостатке и  

насталу штете на опреми и средствима рада,  

-  води евиденцију и наручује потрошни материјал и стара се о 

рационалној употреби истог,  

-  стара се о правилном депоновању смећа и редовном одвозу 

кабастог смећа из зграде Градске  управе,  

-  по завршетку радног времена провјерава и затвара прозоре , 

искључује свјетла, провјерава стање електро и водоводних 

инсталација и закључава радне просторије,     

- обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења за 

општу управу.   

17.2. Статус:  Намјештеник  

17.3. Потребан број запослених: 2 (два )  

17.4. Врста и степен стручне спреме:  НК -  осмогодишња 

школа  

17.5. Потребно радно искуство: најмање шест (6) мјесеци 

радног искуства у траженом степену образовања,  

17.6.Одговорност: Одговораност за благовремено и 

економично извршавање повјерених послова.  

За свој рад одговара начелнику Одјељења за општу управу. 
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3.  Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  

Члан 15. 

У Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности утврђују се 

следећа радна мјеста: 

 

 

 

 

 

Назив радног мјеста      Број извршилаца_________________________________ 

1.Начелник Одјељења                                                                                                      1 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

2. Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности -област  

јавних предузећа и установа                                                                                            1  
                                                                                                    _____________________________________________________________ 

3. Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности – област  

добровољног удрживања грађана                                                                                    1 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Одсјек за борачко инвалидску заштиту 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

4. Шеф Одсјека за борачко инвалидску заштиту                                                              1 
_____________________________________________________________________________________________________________                                         

5. Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту и   

цивилне жртве рата                                                                                                             1       
                                                                  

6. Стручни сарадник  за књиговодство, борачко-инвалидску заштиту и  

eвиденције                                                                                                                            1 
_______________________________________________________________________________________________________________                                                                                                           

7. Самостални стручни сарадник за вођење евиденција о лицима који  

су регулисали војну обавезу, категоризација бораца и борачки додатак                        1 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Самостални реферати: 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

8.Самостални стручни сарадник  за управно-правне послове  

из области предузетништва                                                                                                  1 
_______________________________________________________________________________________________________________                                                                            

9. Самостални стручни сарадник за послове пољопривреде, водопривреде, 

шумарства, лова, риболова                                                                                                   1 
_______________________________________________________________________________________________________________                                                                       

10. Самостални стручни сарадник за руралне и агроекономске  послове                         1                                                                                                              
_______________________________________________________________________________________________________________ 

11. Самостални стручни сарадник за привреду , планирање и предузетништво              1 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

12. Самостални стручни сарадник за локални  економски развој                                       1                   

_______________________________________________________________________________________________________________                                        

 

Члан 16 

Извршиоци послова из претходног члана обављају следеће 

послове: 

1) Начелник Одјељења 

1.1. Опис послова радног мјеста: 

- руководи радом Одјељења,одговара за рад Одјељења и 

представља Одјељење у границама овлашћења, 

-организује рад одјељења према дјелокругу утврђеним 

Одлуком о оснивању Градске  управе и одговоран је за 

извршавање послова у оквиру Градске управе 

-сарађује са другим Одјељењима у циљу извршавања послова 

и задатака из свог дјелокруга, 

 

 

- израђује планове, програме извјештаје везано за рад 

Одјељења, 

- одговоран је за законито, стручно, благовремено, рационално 

и ефикасно обављање послова из надлежности Одјељења, 

- одговоран је за припрему и обраду материјала који се 

предлажу Скупштини града и Градоначелнику града, 

- одговоран је за извршење одлука и закључака Скупштине 

града  и Градоначелника града  које се односе на рад 

Одјељења, 

- даје оцјену запослених у Одјељењу у складу са прописима, 

- за извршавање послова из дјелокруга Одјељења доноси 

рјешења, закључке и друге акте у оквиру датог овлашћења, 
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-обавља и друге послове које му повјери Градоначелник града. 

1.2. Категорија радног мјеста: Прва категорија 

1.3. Звање службеника: Не разврстава се 

1.4. Потребан број запослених: 1 (један) 

1.5. Врста и степен стручне спреме и звање: да има завршен 

четворогодишњи студиј ВСС, правни факултет, економски 

факултет или технички факултет  или први циклус студија са 

остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент  

1.6. Потребно радно искуство: најмање три (3) годинe радног 

искуства у траженом степену образовања, положен стручни 

испит за рад у градској/општинској управи  

1.7. Посебни услови: 

1) потребно стручно знање- у складу са посебним условима за 

избор и именовање прописаним Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, 

2) сложеност послова-веома висок степен сложености који 

подразумијева обављање најсложенијих послова којима се 

значајно утиче на извршавање надлежности Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности,  планирају, воде и 

координирају послови, 

3) самосталност у раду-  веома висок степен самосталности у 

раду у најсложенијим стручним питањима, 

4) одговорност- веома висок степен одговорности за послове и 

одлуке, укључујући и одговорност за руковођење, 

5) пословна комуникација и коресподенција-стална стручна 

комуникациај унутар и изван органа у којој се дјелотворно 

преносе информације које служе остваривању циљева рада 

органа.  

За свој рад одговра Градоначелнику града. 

2)Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности 

– област јавних предузећа и установа 

2.1. Опис послова радног мјеста: 

- прати стање везано  за рад јавних предузећа и установа, чији 

је оснивач град или Република, из области: предшколског, 

основног, средњег и високог образовања и васпитања, 

информисања, здравствене заштите, социјалне заштите и 

осталих друштвених дјелатности, 

- води прописане евиденције и документацију и издаје увјерења 

из истих, 

- прати процес  стипендирања студената и ученика 

- доставља потребне податке ресорним министарствима, 

-учествује у припремама и реализацији разних активности, које 

организују јавне установе, 

- прикупља податке, на основу којих информише Скупштину 

града и Градоначелника града, путем начелника Одјељења 

- доставља потребне податке ресорним министарствима и 

вишим нивоима власти 

- учествује у припреми нацрта прописа и других аката које 

доноси Скупштина града  и Градоначелник градаза надлежну 

област  

- обавља и друге послове и обавезе по налогу начелника 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. 

2.2. Категорија радног мјеста: Пета категорија 

2.3. Звање службеника:  Прво звањe 

2.4. Потребан број запослених: 1  

2.5. Врста и степен стручне спреме и звање: висока стручна 

спрема, друштвеног  или техничког смјера или први циклус 

студија – друштвеног или техничког  смјера са најмање 240 

ECTS бодова или еквивалент 

2.6. Потребно радно искуство: најмање три (3) годинe радног 

искуства у траженом степену образовања  и положен стручни 

испит за рад у градској/општинској управи, 

2.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- прецизно одређени сложени послови 

сложени послови у којима се примјењују утврђене методе рада, 

поступци или стручне технике, 

2) самосталност у раду -  ограничена је повременим надзором  

и помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака или стручних техника, 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада, 

 За свој рад одговара   начелнику Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности. 

3) Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности 

– област добровољног удруживања грађана 

3.1. Опис послова радног мјеста: 

- прати, прикупља, анализира, координира и обрађује стање из 

области културе, спорта, омладине и невладиних 

организација/удружења грађана на подручју града, 

- припрема податке и ради извјештаје, информације и анализе 

рада удружења из области културе, спорта и невладиних 

организација/удружења грађана и на основу прикупљених 

података, које му достављају  удружења и спортске 

организације, културна удружења, предлаже мјере за 

побољшање њиховог рада, 

- учествује у провођењу манифестација културно-забавног 

карактера поводом обиљежавања значајних датума и догађаја, 

- прати расписивање јавних позива према правилницима и 

учествује у раду припадајућих  комисија, те даје мишљења и 

приједлоге код доношења одлука о додјели средстава 

организацијама и удружењима из области за коју је задужен, 

- води статистичке податке и евиденцију о културним и 

спортским удружењима и невладиним организацијама, 

- врши свакодневне консултације у вези рјешавања питања из 

своје надлежности, 

- координира активностима у вези образовања одраслих на 

подручју града, 

- прикупља податке, на основу којих информише Скупштину 

града и Градоначелника града , путем начелника Одјељења 

- доставља потребне податке ресорним министарствима и 

вишим нивоима власти 

- учествује у припреми нацрта прописа и других аката које 

доноси Скупштина града и Градоначелник града  за надлежну 

област  

- обавља и друге послове и обавезе по налогу начелника 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. 

3.2. Категорија радног мјеста: Пета категорија 



15 

25.05.2021.                                                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ДЕРВЕНТА- Број 12 

3.3. Звање службеника: Прво  звање 

3.4. Потребан број запослених: 1 

3.5. Врста и степен стручне спреме и звање: висока стручна 

спрема, природног, друштвеног  или  техничког смјера или први 

циклус студија – природног, друштвеног или техничког смјера 

са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент. 

3.6. Потребно радно искуство: најмање двије (2) годинe 

радног искуства у траженом степену образовања  и положен 

стручни испит за рад у градској/општинској управи, 

3.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- прецизно одређени сложени послови 

сложени послови у којима се примјењују утврђене методе рада, 

поступци или стручне технике, 

2) самосталност у раду -  ограничена је повременим надзором  

и помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака или стручних техника, 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада, 

За свој рад одговора  начелнику Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности. 

 4) Шеф Одсјека за борачко инвалидску заштиту 

 4.1. Опис послова радног мјеста: 

- организује повјерене послове из области борачко-инвалидске 

заштите и одговара за благовремено и законито извршавање 

послова, 

- саставља мјесечне, периодичне и годишње извјештаје и врши 

обраду истих, 

- врши усклађивање и прати извршавање законских и 

подзаконских акта, 

- израђује нацрте одлука и закључака из области борачко 

инвалидске заштите и доставља их начелнику одјељења, 

- прати измјене прописа из области борачко-инвалидске 

заштите и одговара за њихову примјену, 

- креира све друге потребне евиденције из надлежне области  

- предлаже начелнику одјељења предузимање потребних мјера 

за унапређење рада одсјека, 

- учествује у изради и припреми сталних и повремених 

докумената (извјештаја, информација, упитника, табела, 

правдања средстава) у вези са борачко-инвалидском 

заштитом, 

- обавља све друге послове које му повјери начелник 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. 

4.2. Категорија радног мјеста: Друга категорија 

4.3. Звање службеника: Не разврстава се  

4.4. Потребан број запослених: 1 (један)  

4.5. Врста и степен стручне спреме и звање: висока стручна 

спрема, природног, друштвеног  или  техничког смјера или први 

циклус студија – природног, друштвеног или техничког смјера 

са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент. 

4.6. Потребно радно искуство: најмање три (3) годинe радног 

искуства у траженом степену образовања  и положен стручни 

испит за рад у градској/општинској управи, 

4.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- извршавање сложених послова у којима 

се значајно утиче на остваривање циљева рада унутрашње 

организационе јединице, 

2) самосталност у раду-  степен самосталности који је у раду 

ограничен повременим надзором и помоћи непосредног 

рководиоца у рјешавању сложених стручних питања,  

3) одговорност- одговорност за послове и одлуке којима се 

битно утиче на остваривање циљева рада Одсјека, што може 

да укључи одговорност за руковођење, 

4) пословна комуникација- контакти унутар и изван органа у 

којима је потребно да се дјелотворно пренесу информације које 

служе остваривању циљева рада Одсјека. 

 За свој рад одговара начелнику Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности. 

5) Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску 

заштиту и цивилне жртве рата 

5.1. Опис послова радног мјеста: 

-води управни поступак и израђује појединачна управна акта о 

правима породица погинулих бораца и корисника личне 

инвалиднине, утврђује својства породице погинулог борца, 

ратног и мирнодопског војног инвалида, право на ортопедски 

додатак, додатак за његу и помоћ од стране другог лица, 

допунско материјално обезбјеђење, посебно мјесечно примање 

и  право на новчану накнаду породици одликованог борца 

- води управни поступак и израђује појединачна управна акта о 

утврђивању својства породице погинулог борца, својства 

породице умрлог ратног војног инвалида, право на увећану и 

повећање породичне инвалиднине, право на надокнаду за 

подизање надгробног споменика, право на новчану накнаду 

породици одликованог борца и друга права, 

- води управни поступак и израђује појединачна управна акта о 

утврђивању својства породице цивилне жртве рата и 

утврђивање својства цивилне жртве рата и права по том основу 

и право члана породице иза умrлог корисника личне 

инвалиднине, 

-  утврђује право на додатну новчану помоћ, додатак за 

самохраност и додатак за члана породице неспособног за рад,,  

израђује увјерења на основу службене евиденције и утврђеног 

чињеничног стања, 

- води управни поступак у предмету ревизије и поновног 

поступка по налогу ресорног Министарства, 

- прати стање у овој области, израђује извјештаје, 

информације, анализе и предлаже одређене мјере, 

- води здравствену заштиту породица погинулих бораца, војних 

инвалида и цивилних жртава рата,, води картотеку и 

евиденцију породица погинулих бораца, војних и мирнодопских 

војних инвалида, корисника породичне инвалиднине иза 

умрлих војних инвалида и цивилних жртава рата, 

- води управни поступак око остваривања права на здравствену 

заштиту и врши пријаве и одјаве осигураника Фонду 

здравственог осигурања и друга права у вези остваривања 

здравствене заштите, 

- комплетира предмете и упућује на љекарску комисију за 

утврђивање степена инвалидности и присуствује раду комисије, 

комплетира предмете и упућује на љекарску комисију за 



16 

25.05.2021.                                                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ДЕРВЕНТА- Број 12 

утврђивање неспособности за рад члана породице погинулог 

борца и присуствује раду комисије, 

- ради са комисијом за упућивање ратних војних инвалида и 

породица погинулих бораца на бањско-климатско лијечење, 

води евиденцију и помаже код пружања хуманитарне помоћи и 

донација, 

- израда уговора и других нормативних аката из дјелокруга 

одјељења, 

- пружа правну помоћ при раду комисије за потребе Oдјељења, 

- остварује сарадњу са борачком организацијом, удружењем 

породица погинулих, заробљених и несталих бораца и цивила 

и другим организацијама, 

- одлаже предмете по категорији корисника и врсти примања на 

за то одређена мјеста, 

- прикупља податке, на основу којих информише Скупштину 

града  и  Градоначелника града, путем начелника Одјељења, 

доставља потребне податке ресорним министарствима и 

вишим нивоима власти, учествује у припреми нацрта прописа и 

других аката које доноси Скупштина града  и градоначелник 

града за надлежну област, обавља и друге послове и обавезе 

по налогу  шефа Одсјека и начелника Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатнсоти. 

5.2. Категорија радног мјеста: Пета категорија 

5.3. Звање службеника: Друго звање 

5.4. Потребан број запослених: 1 (један) 

5.5. Врста и степен стручне спреме и звање: ВСС - правни 

факултет или први циклус студија са најмање 240 ЕСТS бодова 

или еквивалент. 

5.6. Потребно радно искуство: најмање двије (2) годинe 

радног искуства у траженом степену образовања  и положен 

стручни испит за рад у градској/општинској управи  

5.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- прецизно одређени сложени послови у 

којима се примјењују утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике 

2) самосталност у раду-  ограничена је повременим надзором  и 

помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

стручних питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада, поступака 

или стручних техника и 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада. 

 За свој рад одговара шефу Одсјека за борачко-инвалидску 

заштиту и начелнику Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности. 

6) Стручни сарадник  за књиговодство, борачко-

инвалидску заштиту и исплате корисницима 

6.1. Опис послова радног мјеста: 

- врши компјутерску обраду података свих корисника личне, 

породичне инвалиднине, цивилних жртава рата и бораца и 

уноси у информациони систем, 

- саставља извјештај о броју корисника права из области 

борачко-инвалидске заштите и доставља Министарству рада и 

борачко-инвалидске заштите, 

- саставља извјештај о утрошку средстава, 

- врши обрачун личне и породичне инвалиднине, туђе његе и 

помоћи, ортопедског додатка, увећане и повећања породичне 

инвалиднине, додатка за новчану помоћ, додатка за 

самохраност, као и додатка за члана неспособног за рад, 

надокнаде за подизање надгробног споменика, новчане 

накнаде одликованог борца и новчане накнаде породици 

одликованог борца те борачког додатка, 

- врши контролу уноса података из области здравствене 

заштите, 

- води евиденцију и одлаже документе за потребе Одјељења у 

за то одређене регистраторе, 

- води евиденцију о додјели једнократних помоћи корисницима 

права, евиденцију о додјели донација и хуманитарних помоћи у 

информационом систему, 

- уноси и врши обраду података корисника права по програму 

Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, 

-  брине о уредности и прегледности документације са којом 

ради, 

- прикупља податке, на основу којих информише Скупштину 

града и Градоначелника града, путем начелника Одјељења, 

- доставља потребне податке ресорним министарствима и 

вишим нивоима власти, 

- обавља и друге послове и обавезе по налогу шефа Oдсјека за 

и начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатнсоти. 

6.2. Категорија радног мјеста: Седма категорија  

6.3. Звање службеника: Прво звање 

6.4. Потребан број запослених: 1 (један)  

6.5. Врста и степен стручне спреме и звање: Средња 

стручна спрема,  ССС- друштвеног или техничког смјера  

6.6. Потребно радно искуство: најмање  двије (2) годинe 

радног искуства у траженом степену образовања  и положен 

стручни испит за рад у градсој/ општинској управи 

6.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- рутински послови са великим бројем 

међусобно повезаних  различитих задатака  у којим се 

примјењују утврђене методе  у којим се примјењују једноставне 

и прецизно утврђене методе рад и поступци, 

2) самосталност у раду-  ограничена је  надзором и помоћи  

непосредног руководиоца у рјешавању стручних питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада, поступака и 

стручних техника, благовремено и економично извршавање 

повјерених послова.  

4) пословна комуникација- контакти унутар основне и 

унутрашње организационе јединице.. 

За свој рад одговара шефу Одсјека за борачко-инвалидску 

заштиту и начелнику Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности 

7. Самостални стручни сарадник за вођење евиденција о 

лицима који су регулисали војну обавезу категоризација 

бораца и борачки додатак 

7.1. Опис послова радног мјеста: 

- прати и проучава прописе из области рада Одјељења, стара 

се о њиховом извршавању и предлаже мјере и поступке за 

одређена побољшања у извршавању радних задатака, 

- израђује и учествује у изради информација, извјештаја и 

других аката из дјелокруга рада, 



17 

25.05.2021.                                                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ДЕРВЕНТА- Број 12 

- припрема податке и врши израду увјерења и других аката из 

војне евиденције, 

- прикупља доказни материјал за покретање управног поступка 

по захтјеву странке,  

 - рјешења ресорног Министарства уводи у одговарајућу 

евиденцију Одсјека  те на основу тога  врши израду 

ревидираних увјерења, 

- води евиденцију свих војних обвезника по структурама и 

статусу и врши пријаве и одјаве за лица која мијењају мјесто 

пребивалишта, 

- води управни поступак и израђује појединачна управна акта о 

признавању статуса борца и разврставање у одговарајућу 

категорију, 

- рјешава поднесене захтјеве за новчану накнаду одликованим 

борцима, 

- рјешава захтјеве за остваривање права на борачки додатак, 

- води евиденцију око борачког додатка и сталног мјесечног 

примања категорисаних бораца, 

- чува и ажурира евиденцију базе података и картотеку на 

начин да се обезбједи заштита личних података у складу са 

законом,  

- остварује сарадњу са борачком организацијом, удружењем 

породица погинулих, заробљених и несталих бораца и цивила 

и другим организацијама, 

- одлаже предмете по категорији корисника и врсти примања на 

за то одређена мјеста, 

- ради на техничко-административној помоћи рада комисија, 

- прикупља податке, на основу којих информише Скупштину 

града  и Градоначелника града за надлежну област, 

- обавља и друге стручне и остале послове по налогу шефа 

Одсјека и начелника Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности. 

7.2. Категорија радног мјеста: Пета категорија 

7.3. Звање службеника: Друго   звање 

7.4. Потребан број запослених: 1 

7.5. Врста и степен стручне спреме и звања: висока стручна 

спрема, природног, друштвеног или техничког смјера или први 

циклус студија-природног, друштвеног или техничког смјера са 

најмање 240 ЕСТS бодова или еквивалент. 

7.6. Потребно радно искуство: најмање двије (2) године 

радног искуства у траженом степену образовања и положен 

стручни испит за рад у градској/ општинској управи, 

7.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- прецизно одређени сложени послови у 

којима се примјењују утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике, 

2) самосталност у раду – ограничена је повременим надзором и 

помоћи непосредног руководиоца у рјешавању сложених 

стручних питања, 

3) одговорност – за правилну примјену метода рад, поступака 

или стручних техника и 

4) пословна комуникација или коресподенција – контакти унутар 

и изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада. 

За свој рад одговара шефу Одсјека за борачко-инвалидску. 

Самостални реферати  

8) Самостални стручни сарадник  за управно-правне 

послове из области предузетништва 

8.1. Опис послова радног мјеста: 

- води управни поступак и рјешава у управним стварима 

везаним за регистрацију предузетника из области трговинске, 

угоститељске, занатске и услужне дјелатности,  

-  обавља нормативно - правне послове на припреми нацрта 

општих аката које доноси Скупштина града  и Градоначелник 

града , из области привреде и друштвених дјелатности,  као и 

појединачних аката које доноси начелник одјељења, 

- даје обавјештења и информације везане за регистрацију 

предузетника, 

- даје упутства и стручна мишљења из дјелокруга одјељења по 

поднесеним захтјевима странка, 

- извршава и обезбјеђује извршавање закона и других прописа 

и општих аката који се односе на послове из дјелокруга 

реферата, 

- води регистар предузетника (физички и електронски), 

- врши електронски унос података за Централни регистар 

предузетника, 

- води прописане службене евиденције и издаје увјерења из 

истих, 

- израђује извјештаје о регистрованим предузетницима из свих 

области привреде, 

- прикупља податке, на основу којих информише Скупштину 

града  и Градоначелника града, путем Начелника одјељења 

- доставља потребне податке ресорним министарствима и 

вишим нивоима власти 

- учествује у припреми нацрта прописа и других аката које 

доноси Скупштина града и Градоначелник града за надлежну 

област  

- обавља и друге послове и обавезе по налогу начелника 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. 

8.2. Категорија радног мјеста: Пета категорија 

8.3. Звање службеника: Прво  звање 

8.4. Потребан број запослених: 1 (један)  

8.5. Врста и степен стручне спреме и звање: висока стручна 

спрема, правни факултет или први циклус студија – 

дипломирани правник са најмање 240 ECTS бодова или 

еквивалент. 

8.6. Потребно радно искуство: најмање три (3) годинe радног 

искуства у траженом степену образовања  и положен стручни 

испит за рад у градској/општинској управи 

8.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- прецизно одређени сложени послови 

сложени послови у којима се примјењују утврђене методе рада, 

поступци или стручне технике, 

2) самосталност у раду -  ограничена је повременим надзором  

и помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака или стручних техника , 
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4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада. 

 За свој рад одговара начелнику Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности. 

9) Самостални стручни сарадник за послове 

пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова, риболова 

9.1. Опис послова радног мјеста: 

- обавља стручне послове из области пољопривреде, 

водопривреде,  шумарства, лова и риболова који су у 

дјелокругу одјељења, 

- води управни поступак о рјешавању предмета из области 

пољопривреде, водопривреде, лова и риболова,  

- обезбјеђује извршавање и извршава конкретне задатке и 

одредбе из: планова, програма, одлука и аката које доноси 

Скупштина града  и Градоначелник града  за област 

пољопривреде, 

- учествује у припреми нацрта прописа и других аката које 

доноси Скупштина града и Градоначелник града, 

- обезбјеђује примјену закона и других прописа у области 

пољопривреде, водопривреде, шумарства,  лова, риболова, 

- ангажује се на праћењу и прикупљању теренских резултата у 

пољопривреди, водопривреди и шумарству и остваривање 

програма у области лова и риболова у погледу коришћења, 

узгоја и чувања,  

- ангажује се на реализацији програма подстицаја на локалном 

и републичком нивоу у складу са својим овлашћењима, 

- врши прикупљање статистичких података, израђује 

статистичке извјештаје и остварује стручну сарадњу са 

надлежним органима у вези са пословима статистике у области 

за коју је  надлежан, 

- прати кретања и остварење пословних резултата у 

пољопривреди, водопривреди и шумарству и остваривање 

програма у области лова и риболова у погледу коришћења, 

узгоја и чувања,  

-учествује у организацији и провођењу стручних предавања и 

едукација из области пољопривреде, 

- прати међусобну сарадњу између удружења, надлежног 

министарства  са општинским органима 

- прикупља податке, на основу којих информише Скупштину 

града  и Градоначелника града , путем начелника Одјељења 

- доставља потребне податке ресорним министарствима и 

вишим нивоима власти 

- учествује у припреми нацрта прописа и других аката које 

доноси Скупштина града  и Градоначелник града  за надлежну 

област  

- обавља и друге послове и обавезе по налогу начелника 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности . 

9.2. Категорија радног мјеста: Пета категорија 

9.3. Звање службеника: Прво звање 

9.4. Потребан број запослених: 1 (један)  

9.5. Врста и степен стручне спреме и звање:  висока стручна 

спрема, пољопривредни факултет или први циклус студија - 

дипломирани инжењер пољопривреде са најмање 240 ECTS 

бодова или еквивалент. 

9.6. Потребно радно искуство: најмање три (3) годинe радног 

искуства у траженом степену образовања и положен стручни 

испит за рад у градској/општинској управи. 

9.7. Посебни услови: 

1)  сложеност послова- прецизно одређени сложени послови 

сложени послови у којима се примјењују утврђене методе рада, 

поступци или стручне технике, 

2) самосталност у раду -  ограничена је повременим надзором  

и помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака или стручних техника, 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада, 

 За свој рад одговара начелнику Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности. 

10) Самостални стручни сарадник за руралне и 

агроекономске послове  

10.1. Опис послова радног мјеста: 

- обавља административно-техничке послове из области 

пољопривреде, водопривреде,  шумарства, лова и риболова 

који су у дјелокругу одјељења, 

- прикупља податке и информације од привредних и других 

субјеката са циљем прављења нацрта планова и програма из 

пољопривреде 

- помаже у имплементацији програма у области пољопривреде, 

водопривреде, шумарства,  лова, риболова, 

- помаже на прикупљању теренских резултата у пољопривреди, 

водопривреди и шумарству и остваривање програма у области 

лова и риболова. 

 - обавља послове везане за реализацију програма подстицаја 

на локалном и републичком нивоу.  

- врши прикупљање статистичких података у вези са пословима 

статистике у области за коју је  надлежан, 

- ангажује се на праћењу и прикупљању теренских резултата у 

пољопривреди, водопривреди и шумарству и остваривање 

програма у области лова и риболова у погледу коришћења, 

узгоја и чувања,  

- ангажује се на реализацији програма подстицаја на локалном 

и републичком нивоу у складу са својим овлашћењима, 

-административно-технички помаже у организацији и 

провођењу стручних предавања и едукација из области 

пољопривреде, 

- прикупља податке, на основу којих информише Скупштину 

града и Градоначелника града, путем Начелника одјељења 

- доставља потребне податке ресорним министарствима и 

вишим нивоима власти 

- учествује у припреми нацрта прописа и других аката које 

доноси Скупштина града и Градоначелника града за надлежну 

област  

- обавља и друге послове и обавезе по налогу начелника 

Одјељења. 

10.2. Категорија радног мјеста: Пета   категорија  

10.3. Звање службеника:  Треће звање 
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10.4. Потребан број запослених: 1 (један)  

10.5. Врста и степен стручне спреме и звање:  висока 

стручна спрема, пољопривредни факултет, дипломирани 

инжењер пољопривреде са најмање 240 ECTS бодова или 

еквивалент. 

10.6. Потребно радно искуство: најмање једна (1) година  

радног искуства у траженом степену образовања  и положен 

стручни испит за рад у градској општинској управи, 

10.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- прецизно одређени сложени послови 

сложени послови у којима се примјењују утврђене методе рада, 

поступци или стручне технике, 

2) самосталност у раду -  ограничена је повременим надзором  

и помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака или стручних техника, 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада, 

 За свој рад одговара начелнику Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности. 

11)  Самостални стручни сарадник за привреду, планирање 

и предузетништво 

11.1. Опис послова радног мјеста: 

-обавља стручне послове планирања у области привреде, 

прати кретање привредних активности, врши анализу 

остварених резултата и израђује информације за потребе 

Скупштине града  и Градоначелника града, 

- обезбјеђује примјену закона и других прописа у области 

привреде, 

-врши континуирано и хронолошки прикупљање потребних 

података од привредних и других субјеката по областима и 

привредним гранама на подручју града, 

-остварује сарадњу са привредним субјектима, коморама, 

удружењима приватних предузетника, републичким органима  

надлежним за привреду, статистичким заводом, банкама и 

јавним фондовима и другим субјектима  ради извршавања 

задатака из надлежности одјељења, а за област привреде, 

планирања и предузетништва, 

-остварује сарадњу са Гендер центром Владе РС, прикупља 

податке и израђује информације и извјештаје за Гендер центар, 

као и информације и планове  из области остваривања 

принципа равноправности полова у граду  Дервента.  

-врши прикупљање статистичких података из области коју 

покрива, 

- прати прописе из области привреде, 

-припрема и обједињује податке из надлежности одјељења за 

израду програма, планова извјешаја и информација о раду 

одјељења, 

- прикупља податке, на основу којих информише Скупштину 

града  и Градоначелника града, путем Начелника одјељења 

- доставља потребне податке ресорним министарствима и 

вишим нивоима власти 

- учествује у припреми нацрта прописа и других аката које 

доноси Скупштина града и Градоначелник града  за надлежну 

област,  

- обавља и друге послове и обавезе по налогу начелника 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатнсоти. 

11.2. Категорија радног мјеста: Пета категорија 

11.3. Звање службеника: Прво   звање 

11.4. Потребан број запослених: 1 (један)  

11.5. Врста и степен стручне спреме и звање: висока стручна 

спрема, економски факултет или први циклус студија – 

дипломирани економиста са најмање 240 ECTS бодова, или 

еквивалент. 

11.6. Потребно радно искуство: најмање двије  (2) годинe 

радног искуства у траженом степену образовања  и положен 

стручни испит за рад у градској/општинској управи. 

11.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- прецизно одређени сложени послови у 

којима се примјењују утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике 

2) самосталност у раду-  ограничена је повременим надзором  и 

помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

стручних питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада, поступака 

или стручних техника и 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада. 

За свој рад одговора начелнику Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности. 

12) Самостални стручни сарадник за локални економски 

развој 

12.1. Опис послова радног мјеста: 

-учествује у изради програма развоја и програма мјера који 

дефинишу и подстичу привредни развој у цјелини или по 

појединим областима и гранама за подручје града, 

- учествује у изради стратешких докумената локалне заједнице 

и води евиденцију о релизацији планова и програма из 

стратешких докумената, 

- израђује пројектне приједлоге и врши коресподенцију са 

страним и домаћим донаторима, 

-  прикупља податке и информације од привредних и других 

субјеката, обрађује их ради израде планова, програма, 

информација и других докумената које доноси Скупштина града 

и Градоначелник града, 

- остварује потребну сарадњу са субјектима на општини са 

стручним  и другим институцијама, ради успјешног 

остваривања радних задатака као и циљева планова и 

програма развоја, 

- прикупља податке, на основу којих информише Скупштину 

града  и Градоначелник града , путем начелника Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности, 

- доставља потребне податке ресорним министарствима и 

вишим нивоима власти, 

- учествује у припреми нацрта прописа и других аката које 

доноси Скупштина града  и Градоначелник града за надлежну 

област, 

- обавља и друге послове и обавезе по налогу начелника 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. 

12.2. Категорија радног мјеста: Пета категорија 
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12.3. Звање службеника: Прво звање 

12.4. Потребан број запослених: 1 (један )  

12.5. Врста и степен стручне спреме и звање: висока стручна 

спрема, економски,правни или технички факултет или први 

циклус студија  са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент. 

12.6. Потребно радно искуство: најмање три (3) годинe 

радног искуства у траженом степену образовања  и положен 

стручни испит за рад у градској/општинској управи, 

12.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- прецизно одређени сложени послови 

сложени послови у којима се примјењују утврђене методе рада, 

поступци или стручне технике, 

2) самосталност у раду -  ограничена је повременим надзором  

и помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака или стручних техника, 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада, 

 За свој рад одговара начелнику Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности. 

 

 
4. Одјељење за финансије 

                      Члан 17. 

У Одјељењу за финансије утврђују се следећа радна мјеста: 

 

Назив радног мјеста                                                                                                   Број извршилаца 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

1.Начелник Одјељења                                                                                                              1 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

2. Стручни савјетник за  финансије                                                                                         1                                                                               

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 3. Самостални стручни сарадник за анализу локалних прихода                                         1                                                                                                         
               ___________________                          
                                                                              

4. Самостални стручни сарадник за праћење наплате локалних прихода                      1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
_______________________________________________________________________________________________________________ 

5. Стручни сарадник   за евидентирање наплате локалних прихода                                    1   
_______________________________________________________________________________________________________________ 

6. Самостални стручни сарадник за праћење и анализу пореза на неокретности               1                                                                               
_______________________________________________________________________________________________________________                                                                                                     

7. Самостални стручни сарадник за рачуноводствене послове града Дервента                  1 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

8. Самостални стручни сарадник за књиговодствено-финансијско праћење 

  осталих буџетских корисника                                                                                                1                                                                                                                              
_______________________________________________________________________________________________________________ 

9.   Стручни сарадник за унос трезорских налога за плаћање                                                1                                                                                                                                                                                                                                                              

_______________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                      

10. Стручни сарадник  за одобравање плаћања и поравнања уплата                        1 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

11. Самостални стручни сарадник за обрачун личних примања и вођење  

благајни трезора                                                                                                                         1 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

12. Виши стручни сарадник за планирање , извршење и анализу буџета                            1 
_______________________________________________________________________________________________________________

 

Члан 18. 

Извршиоци послова из претходног члана у оквиру радних 

мјеста обављају следеће послове: 

1) Начелник Одјељења 

1.1. Опис послова радног мјеста: 

 руководи радом Одјељења, одговара за рад Одјељења и 
представља Одјељење у границама овлашћења; 

 организује рад одјељења према дјелокругу утврђеним 
Одлуком о оснивању Градске  управе и одговоран је за 
извршавање послова у оквиру Градске управе; 

 сарађује са другим Одјељењима у циљу извршавања 
послова и задатака из свог дјелокруга; 

 израђује планове, програме извјештаје везано за рад 
Одјељења; 

 одговоран је за законито, стручно, благовремено, 
рационално и ефикасно обављање послова из 
надлежности Одјељења; 

 одговоран је за припрему и обраду материјала који се 
предлажу Скупштини града и Градоначелнику града; 
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 одговоран је за извршење одлука и закључака Скупштине 
града  и Градоначелника града  које се односе на рад 
Одјељења; 

 даје оцјену запослених у Одјељењу у складу са 
прописима; 

 за извршавање послова из дјелокруга Одјељења доноси 
рјешења, закључке и друге акте у оквиру датог 
овлашћења и 

 обавља и друге послове које му повјери Градоначелник 
града. 
 

1.2. Категорија радног мјеста:  Прва категорија 

1.3. Звање: Не разврстава се 

1.4. Потребан број запослених: 1 (један) 

1.5. Врста и степен стручне спреме и звање: да има завршен 

четворогодишњи студиј ВСС, економски факултет или први 

циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или 

еквивалент. 

1.6. Потребно радно искуство: најмање три године радног 

искуства у траженом степену образовања  и положен стручни 

испит за рад у градској/општинској управи. 

 1.7. Посебни услови: 

1) потребно стручно знање - у складу са посебним условима за 

избор и именовање прописаним Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, 

2) сложеност послова - веома висок степен сложености који 

подразумијева обављање најсложенијих послова којима се 

значајно утиче на извршавање надлежности Одјељења за 

финансије, планирају, воде и координирају послови, 

3) самосталност у раду - веома висок степен самосталности у 

раду у најсложенијим стручним питањима, 

4) одговорност - веома висок степен одговорности за послове и 

одлуке, укључујући и одговорност за руковођење, 

5) пословна комуникација и коресподенција - стална стручна 

комуникација унутар и изван органа у којој се дјелотворно 

преносе информације које служе остваривању циљева рада 

органа.  

За свој рад одговора Градоначелнику града. 

2) Стручни савјетник за финансије  

2.1. Опис послова радног мјеста: 

 пружа стручну помоћ запосленим у Одјељењу; 

 прати извршење послова и задатака запослених у 
Oдјељењу који користе апликацију трезора града; 

 прати извршење послова и задатака запослених у 
одјељењу који су задужени за обрачун пореза и 
доприноса; 

 израђује анализе и извјештаје из области финансија; 

 саставља мјесечне, периодичне и годишње 
консолидоване финансијске извјештаје и врши 
информатичку обраду истих; 

 саставља мјесечне и годишње извјештаје о стању 
кредитног задужења града; 

 врши контирање завршних књижења, затварање 
године у трезору града и контролу докумената за 
књижење; 

 аналитички прати изворе прихода и настале расходе 
као и средства и њихове изворе; 

 врши усклађивање и прати извршавање финансијских 
планова; 

 заприма финансијске извјештаје од свих буџетских 
корисника укључених у трезорски начин пословања, 
прегледава и усаглашава их са главном књигом 
трезора; 

 израђује приједлоге одлука и закључака из области 
финансија; 

 ради на изради смјерница везаних за финансијско 
пословање Градске управе и свих других буџетских 
корисника; 

 ради према генералном овлашћењу за рад у 
трезорском систему; 

 прати измјене прописа из области рада трезора и 
рачуноводства и даје савјете запосленим за њихову 
примјену; 

 врши усаглашавање обавеза са добављачима (ИОС-
и); 

 креира све друге потребне евиденције из области 
трезора града; 

 прати потраживања из надлежности пореске управе 
(примјена МРС ЈС-23); 

 предлаже начелнику Oдјељења предузимање 
потребних мјера за унапређење рада Oдјељења; 

 обавља све друге послове које му повјери начелник 
Oдјељења за финансије.  
 

2.2. Категорија радног мјеста:  Трећа категорија 

2.3. Звање: Не разврстава се 

2.4. Потребан број запослених: 1 (један) 

2.5. Врста и степен стручне спреме и звање: ВСС, Економски 

факултет, VII степен са остварених 240 ЕСТЅ или еквивалент, 

дипломирани економиста и положен стручни испит за рад у 

градској/општинској управи. 

2.6. Потребно радно искуство: најмање  три (3) године радног 

искуства у струци. 

 2.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова: израда нормативних аката те рјешавање 
сложених проблема и задатака, пружање савјета и стручне 
помоћи начелнику Одјељења,  
 
2) самосталност у раду: степен самосталности који укључује 
повремени надзор, те општа и посебна упутства начелнику 
Одјељења,  
 
3)одговорност: одговорност за правилну примјену методологије 
рада , поступака и стручних техника, те спровођење општих 
аката из одређене облати и 
 
4) пословна комуникација и кореспонденција: контакти унутар и 
изван органа у сврху прикупљања и размјене информација.  
 
 2.8. Други посебни услови за рад на радном мјесту:  
посједовање лиценце о стеченом професионално – стручном 
звању сертификованог рачуновође. 
За свој рад одговара начелнику Одјељењa за финансије. 

3) Самостални стручни сарадник за анализу локалних 

прихода  

3.1. Опис послова радног мјеста: 

 сарађује и координира са надлежним лицима из свих 
одјељења и служби општинске управе ради 
свеобухватног евидентирања потраживања по свим 
основама; 

 обавља послове анализе прихода за припрему и 
израду нацрта/приједлога буџета; 

 учествује у припреми процедура којима се уређује 
област прикупљања и побољшања наплате локалних 
градских прихода; 

 евидентира приходе од промета роба и услуга и све 
остале приходе за сачињавање пријве пореза на 
додатну вриједност у електронску књигу излазних 
фактура; 

 доставља пријаву пореза на додатну вриједност са 
свим осталним неопходним подацима надлежној 
установи; 

 сумира информације и показатеље о 
макроекономским кретањима и процјењује њихов 
утицај на висину буџетских прихода; 
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 контактира са надлежним лицима из одјељења и 
служби Градске управе о благовременој наплати 
локалних прихода и предузима потребне мјере у 
случају отежане наплате; 

 прати и анализира наплату локалних пореза за које је 
надлежна Пореска управа Републике Српске;  

 сачињава информације о остварењу локалних 
прихода; 

 предлаже начелнику одјељења предузимање 
потребних мјера за унапређење рада одјељења; 

 обавља све друге послове које му повјери начелник 
одјељења. 
 

3.2. Категорија радног мјеста:  Пета категорија 

3.3. Звање: Прво звање 

3.4. Потребан број запослених: 1 (један) 

3.5. Врста и степен стручне спреме и звање: ВСС, Економски 

факултет, VII степен са остварених 240 ЕСТЅ или еквивалент, 

дипломирани економиста и положен стручни испит за рад у 

градској/ општинској управи, 

3.6. Потребно радно искуство: најмање 3 године радног 

искуства у струци; 

 3.7.  Посебни услови: 

1) сложеност послова- прецизно одређени сложени послови у 
којима се примјењују утврђене методе рада, поступци или 
стручне технике  
 
2) самосталност у раду-ограничена је повременим надзором  и 
помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 
стручних питања, 
 
3) одговорност- за правилну примјену метода рада, поступака 
или стручних техника и 
 
4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 
изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 
информације које служе остваривању циљева рада. 
 
За свој рад одговара начелнику Одјељења за финансије. 

4) Самостални стручни сарадник за праћење наплате 

локалних прихода  

4.1. Опис послова  радног мјеста: 

 води евиденцију о потраживањима непореских 
локалних прихода који се задужују на бази рјешења 
или уговора надлежних одјељења градске  управе; 

 евидентира уплате прихода о којима води евиденцију  
и врши корекције (погрешна врста прихода, разлози 
претплата и сл.); 

 врши контролу над неплаћеним приходима по основу 
закупа станова, гаража, пословних простора, јавних 
површина, накнаде за коришћење комуналних добара 
и свих осталих прихода; 

 предузима једноставније радње у рјешавању у 
управним стварима у првом степену (опомене); 

 сачињава извјештаје и информације о  наплате 
локалних прихода и припрема потребне податке у 
вези са локалним приходима; 

 припрема податке за попис потраживања и врши 
процјену потраживања са становишта њихове 
наплативости (сходно одредбама Правилника о 
рачуноводству); 

 предлаже коначан отпис ненаплативих потраживања; 

 води евиденцију о закљученим споразумима и 
уговорима о отплати дуга; 

 припрема податке за покретање судских поступака 
наплате и прослеђује надлежним одјељењима; 

 прати и анализира потраживања по основу локалних 
непореских прихода; 

 предлаже начелнику одјељења предузимање 
потребних мјера за унапређење рада одјељења; 

 припрема податке и обрачунава затезне камате по 
основу дуговања по пореском поступку; 

 обавља друге послове по налогу начелника 
одјељења. 

4.2. Категорија радног мјеста:  Пета категорија 

4.3. Звање: Друго звање 

4.4. Потребан број запослених: 1 (један) 

4.5. Врста и степен стручне спреме и звање: ВСС, Економски 

факултет, VII степен са остварених 240 ЕСТЅ или еквивалент, 

дипломирани економиста и положен стручни испит  за рад у 

градској/општинској управи. 

4.6. Потребно радно искуство: најмање двије (2) година 

радног искуства у струци; 

4.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- прецизно одређени сложени послови у 
којима се примјењују утврђене методе рада, поступци или 
стручне технике  
 
2) самосталност у раду-ограничена је повременим надзором  и 
помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 
стручних питања, 
 
3) одговорност- за правилну примјену метода рада, поступака 
или стручних техника и 
 
4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 
изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 
информације које служе остваривању циљева рада, 
 
За свој рад одговара начелнику Одјељења за финансије. 

5) Стручни сарадник за евидентирање наплате локалних 

прихода  

5.1. Опис послова радног мјеста: 

  води евиденцију о потраживањима непореских 
локалних прихода који се задужују на бази рјешења 
или уговора надлежних одјељења Градске  управе,  

 врши унос наплате у помоћне књиге по основу закупа 
станова, гаража, пословних простора, јавних 
површина, комуналне таксе за коришћење простора 
за паркирање, накнаде за коришћење комуналних 
добара и свих осталих прихода; 

 усаглашава ненаплаћена потрживања по основу 
задужених локалних прихода (срававање стања 
ненаплаћених потраживања – ИОС); 

 предлаже начелнику одјељења предузимање 
потребних мјера за унапређење рада одјељења; 

 обавља друге послове по налогу начелника 
Oдјељења. 
 

5.2. Категорија радног мјеста:  Седма категорија 

5.3. Звање: Треће звање 

5.4. Потребан број запослених: 1 (један) 

5.5. Врста и степен стручне спреме и звање: ССС, IV степен 

стручне спреме, средња школа, управног или економског 

смјера и положен стручни испит  за рад у градској/ општинској 

управи. 

5.6. Потребно радно искуство: најмање шест  (6) мјесеци  

радног искуства у струци; 

 5.7.  Посебни услови:  

1) сложеност послова- рутински послови са великим бројем 
међусобно повезаних  различитих задатака у којим се 
примјењују утврђене методе у којим се примјењују једноставне 
и прецизно утврђене методе рад и поступци, 
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2) самосталност у раду - ограничена је надзором и помоћи 
непосредног руководиоца у рјешавању стручних питања, 
 
3) одговорност- за правилну примјену метода рада, поступака и 
стручних техника, благовремено и економично извршавање 
повјерених послова.  
 
За свој рад одговара начелнику Одјељења за финансије. 

6) Самостални стручни сарадник за праћење и анализу 

пореза на непокретности  

6.1. Опис послова радног мјеста: 

 прати евиденцију пореских листа непокретности из 
фискалног регистра непокретности којег води Пореска 
управа Републике Српске; 

 упоређује податке из адресног регистра са 
пријављеним непокретностима из фискалног регистра 
непокретности; 

 прикупља податке о непокретности из Републичке 
управе за геодетско-имовинско правне послове ради 
евидентирања у фискални регистар непокретности; 

 припрема обавјештења Пореској управи Републике 
Српске о непријављеним непокретностима; 

 води евиденцију о промјенама основних средстава 
града Дервента, 

 сарађује са пописном комисијом за непокретности 
града Дервента; 

 предлаже начелнику одјељења предузимање 
потребних мјера за унапређење рада одјељења, 

 обавља друге послове по налогу начелника 
Oдјељења за финансије. 
 

6.2. Категорија радног мјеста:  Пета категорија 

6.3. Звање: Треће звање 

6.4. Потребан број запослених: 1 (један) 

6.5. Врста и степен стручне спреме и звање: ВСС, Економски 

факултет,  

Факултет пословне економије,  VII степен са остварених 240 

ЕСТЅ или еквивалент, дипл. економиста, и положен стручни 

испит  за рад у градској/општинској управи. 

6.6. Потребно радно искуство:  најмање једна (1) година 

радног искуства у струци. 

6.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- прецизно одређени сложени послови у 
којима се примјењују утврђене методе рада, поступци или 
стручне технике  
 
2) самосталност у раду - ограничена је повременим надзором  и 
помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 
стручних питања,  
 
3) одговорност- за правилну примјену метода рада, поступака 
или стручних техника и 
 
4)пословна комуникација и коресподенција - контакти унутар и 
изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 
информације које служе остваривању циљева рада,  
 
За свој рад одговара начелнику Одјељења за финансије. 

7) Самостални стручни сарадник за рачуноводствене 

послове града Дервента  

7.1.  Опис послова радног мјеста: 

 прикупља документа за контирање и књижење, 

 контролише, књижи и уноси благајне у систем трезора 
града, 

 усаглашава благајне трезора свих потрошачких 
јединица, 

 контира јавне приходе и врши унос и књижење у 
систем трезора, 

 врши исправке књижења и усаглашавање, 

 врши усаглашавање жиро рачуна са књиговодственим 
стањем, 

 усаглашава приходе и расходе са свим буџетским 
корисницима, 

 води евиденцију о сталним (основним) средствима и 
врши унос у главну књигу, 

 врши обрачун амортизације и ревалоризације 
основних средстава, контира и уноси у главну књигу, 

 усаглашава стање по извршеним пописима са 
књиговодственим стањем, 

 врши завршна књижења за трезор града, 

 користи апликацију трезора општине, пријава и 
одабир рада у оквиру својих овлашћења; 

 Врши контролу и одобрава унос трзорских образаца у 
апликацију  

 Учествују у сачињавању финансијских извјештаја за 
остале буџетске кориснике за које градска управа 
Дервента води пословне књиге и 

 обавља све друге послове по налогу начелника 
Oдјељења за финансје. 

7.2. Категорија радног мјеста:  Пета категорија 
 
7.3. Звање: Друго звање 
 
7.4. Потребан број запослених: 1 (један) 
 
7.5. Врста и степен стручне спреме и звање: ВСС, Економски 
факултет, VII степен са остварених 240 ЕСТЅ или еквивалент, 
дипломирани економиста и положен стручни испит  за рад у 
градској/општинској управи. 
 
7.6. Потребно радно искуство: најмање двије (2) година 
радног искуства у струци; 
 
 7.7.Посебни услови:  
 
1) сложеност послова- рутински послови са великим бројем 
међусобно повезаних  различитих задатака у којим се 
примјењују утврђене методе у којим се примјењују једноставне 
и прецизно утврђене методе рад и поступци, 
 
2) самосталност у раду - ограничена је  надзором и помоћи  
непосредног руководиоца у рјешавању стручних питања, 
 
3) одговорност - за правилну примјену метода рада, поступака 
и стручних техника, одговоран за законито, благовремено и 
економично извршавање повјерених послова. 
 
4)пословна комуникација- контакти унутар основне и 
унутрашње организационе јединице. 
 
За свој рад одговара начелнику Одјељења за финансије. 

8) Самостални стручни сарадник за књиговодствено-

финансијско праћење осталих буџетских корисника  

8.1. Опис послова радног мјеста: 

 заприма улазне фактуре и друге документе, контролише, 
формалну рачунску исправност докумената, 
протоколише, сређује и одлаже књиговодствену 
документацију буџетских корисника за које обавља 
књиговодствено-финансијске послове; 

 прикупља, разврстава и одлаже банковне изводе и врши 
усаглашавања са банкама за остале буџетске кориснике; 

 контира и попуњава трезорске обрасце везане за фактуре 
и друге улазне документе и за лична примања за остале 
буџетске кориснике;  

 припрема, контролише, контира и уноси у систем трезора 
документе за плаћања за остале буџетске кориснике; 

 обрачунава плате и све накнаде за запослене код 
осталих буџетских корисника за које обавља 
књиговодствено-финансијске послове, примања по 
основу уговора и рада у управним одборима; 
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 сачињава пореске пријаве (у електронској и писаној 
форми) за лична примања и друге извјештаје и обрасце о 
личним примањима осталих буџетских корисника, 

 обавља послове благајничког пословања за остале 
буџетске кориснике;  

 учествује у изради годишњих финансијских планова 
буџетских корисника за које обавља књиговодствено-
финансијске послове; 

 брине о приспјелим обавезама и благовременом плаћању 
осталих буџетских корисника; 

 води евиденцију о основним средствима и врши обрачун 
амортизације за остале буџетске кориснике; 

 усаглашава стања по извршеним пописима са 
књиговодственим стањима; 

 саставља финансијске извјештаје за остале буџетске 
кориснике за које обавља књиговодствено-финансијске 
послове и врши информатичку обраду; 

 учествује у изради приједлога одлука и других докумената 
из области финансија за остале буџетске кориснике за 
које обавља књиговодствено-финансијске послове; 

 прати прописе из области рачуноводства, финансија и 
одговара за њихову примјену; 

 предлаже начелнику одјељења предузимање потребних 
мјера за унапређење рада; 

 учествује у изради и припреми сталних и повремених 
докумената (извјештаја, информација, упитника, 
правдања средстава) у вези са финансијко-
књиговодственим евиденцијама буџета за потребе града 
и екстерних корисника; 

 обавља и друге послове по налогу начелника Oдјељења 
за финансије. 
 

8.2. Категорија радног мјеста:  Пета категорија 

8.3. Звање: Друго звање 

8.4. Потребан број запослених: 1 (један) 

8.5. Врста и степен стручне спреме и звање: ВСС, Економски 

факултет, Факултет пословне економије, VII степен са 

остварених 240 ЕСТЅ или еквивалент, дипломирани 

економиста и положен стручни испит  за рад у 

градској/општинској управи 

8.6. Потребно радно искуство: најмање  двије (2) године 

радног искуства у струци; 

8.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- прецизно одређени сложени послови у 
којима се примјењују утврђене методе рада , поступци или 
стручне технике 
 
2) самосталност у раду - ограничена је повременим надзором  и 
помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 
стручних питања, 
 
3) одговорност - за правилну примјену метода рада , поступака 
или стручних техника и 
 
4) пословна комуникација и коресподенција - контакти унутар и 
изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 
информације које служе остваривању циљева рада. 
За свој рад одговара начелнику Одјељења за финансије. 
 
9) Стручни сарадник  за унос трезорских налога за плаћање  

9.1.  Опис послова радног мјеста: 

 припрема, врши контролу рачунске исправности, контира 
и уноси у систем трезора документе за плаћање за 
Градску  управу; 

 по потреби израђује наруџбенице; 

 преузима и уноси у систем трезорског пословања сва 
лична примања и друге захтјеве за Градску  управу и 
буџетске кориснике; 

 води евиденцију свих приспјелих обавеза и бригу о 
благовременом плаћању у складу са одлуком о 
приоритетима плаћања и упутством за буџетске 

кориснике, Одлуком о извршењу буџета и другим 
законским прописима у вези рокова плаћања; 

 прати и  води потребне евиденције о текућим расходима, 
о Плану капиталних улагања и другим плановима и 
програмима и припрема податке за израду финансијских 
извјештаја; 

 контролише усклађеност документације за плаћање 
општинске управе са процедурама јавних набавки; 

 прати намјенски утрошак буџетских средстава, као и 
расположивост у моменту плаћања; 

 користи апликацију трезора општине у оквиру својих 
овлашћења; 

 oбавља све друга послове по налогу начелника 
Одјељења за финансије. 
 

9.2. Категорија радног мјеста:  Седма категорија 

9.3. Звање: Прво звање  

9.4. Потребан број запослених: 1 (један) 

9.5. Врста и степен стручне спреме и звање: ССС, гимназија 

или економски техничар,  IV степен стручне спреме и положен 

стручни испит за рад уградској/општинској управи 

9.6. Потребно радно искуство: најмање двије (2) године 

радног искуства у струци; 

9.7.Посебни услови:  

1) сложеност послова- рутински послови са великим бројем 
међусобно повезаних  различитих задатака  у којим се 
примјењују утврђене методе  у којим се примјењују 
једноставне и прецизно утврђене методе рад и поступци, 

2) самосталност у раду-  ограничена је  надзором и помоћи  
непосредног руководиоца у рјешавању стручних питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада, 
поступака и стручних техника, одговоран за законито, 
благовремено и економично извршавање повјерених 
послова. повјерених послова. 

4) пословна комуникација- контакти унутар основне и 
унутрашње организационе јединице. 

 За свој рад одговара начелнику Одјељења за финансије 

10) Стручни сарадник  за одобравање плаћања и 

поравнања уплата  

10.1. Опис послова радног мјеста: 

 врши сва плаћања кроз систем трезорског пословања за 
потребе Градске управе и осталих буџетских корисника; 

 свакодневно прикупља, разврстава и одлаже све 
банковне изводе, врши поравнање и усаглашавање са 
банкама; 

 свакодневно води евиденцију о расположивим 
средствима на жиро рачунима и о оствареном приливу 
буџетских средстава; 

 уноси у систем трезора добављаче за Градску управу и 
остале буџетске кориснике, 

 врши контролу реализације захтјева и о томе обавјештава 
овлашћено лице градске управе и буџетске кориснике 
(извјештај о претходним плаћањима); 

 користи апликацију трезора града, пријава и одабир рада 
у оквиру својих овлашћења, 

 протоколише и одлаже трезорске обрасце са 
одговарајућом књиговодственом документацијом за 
Градску управу;  

 заприма, протоколише, контролише и одлаже захтјеве и 
обрасце осталих корисника у оквиру трезорског 
пословања; 

  припрема податке за усаглашавање обавеза са 
добављачима; 

 Евидентира у електронску књигу улазних рачуна све 
рачуне запримљене у току дана за израду пореске 
пријаве на додатну вриједност и 

 обавља и друге послове по налогу начелника Oдјељења 
за финансије. 

 
10.2. Категорија радног мјеста:  Седма категорија 
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10.3. Звање: Прво звање 

10.4. Потребан број запослених: 1 (један) 

10.5) Врста и степен стручне спреме и звање: ССС, 

математички техничар, математичко - физичко  рачунарска 

школа, IV степен стручне спреме и положен стручни испит за 

рад у градској/ општинској управи. 

10.6. Потребно радно искуство: најмање двије  (2) године 

радног искуства у струци; 

10.7.  Посебни услови: 

1) сложеност послова- рутински послови са великим бројем 

међусобно повезаних  различитих задатака  у којим се 

примјењују утврђене методе  у којим се примјењују једноставне 

и прецизно утврђене методе рад и поступци, 

2) самосталност у раду-  ограничена је  надзором и помоћи  

непосредног руководиоца у рјешавању стручних питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада, поступака и 

стручних техника, 

4) пословна комуникација- контакти унутар основне и 

унутрашње организационе јединице. 

 За свој рад одговора начелнику Одјељења за финансије 

11) Самостални стручни сарадник за обрачун личних 

примања и вођење благајне трезора  

11.1.  Опис послова радног мјеста: 

 предузима једноставније радње у рјешавању у управним 
стварима у првом степену на основу података из 
службене евиденције (припрема рјешења или друге јавне 
исправе); 

  обрачунава и води евиденцију о платама, накнадама и 
другим личним примањима запослених у општинској 
управи; 

 обрачунава и води евиденцију о личним примањима 
одборника Скупштине града  и чланова Градске изборне 
комисије;  

 обрачунава личнa примања по основу закључених 
уговора и рада у комисијама,  

 контира сва лична примања и припрема за унос у главну 
књигу трезора; 

 доставља потребне податке, обрасце и извјештаје о 
личним примањима;  

 припрема спискове за уплате стипендија, једнократних и 
свих других видова помоћи; 

 сачињава пореске пријаве (у електронској и писаној 
форми) за сва лична примања, и врши усаглашавања са 
Пореском управом; 

 сачињава евиденционе листове за ПИО и врши 
усаглашавања; 

 обавља послове благајничког пословања за потребе 
Градске управе и води евиденцију благајне трезора за 
Градску  управу и за буџетске кориснике, врши контирање 
и припрему за унос у главну књигу трезора; 

 води евиденцију вриједносних папира (мјенице, гаранције 
и др.); 

 води евиденцију о градским  административним таксама и 
усаглашава их са приходима; 

  располаже печатом одјељења за финансије (на основу 
овлашћења); 

 обрачунава накнаде и трошкове по основу службених 
путовања; 

 попуњава и води евиденцију о овјереним обрасцима за 
кредитна и друга задужења запослених у Градској управи 
и одборника; 

 прати и анализира расходе по основу личних примања; 

 обавља све друге послове по налогу начелника 
Одјељења за финансије. 
 

11.2. Категорија радног мјеста:  Пета категорија 

11.3. Звање: Друго  звање 

11.4. Потребан број запослених: 1 (један) 

11.5. Врста и степен стручне спреме и звање: ВСС, 

Економски факултет,  VII степен са остварених 240 ЕСТЅ или 

еквивалент, дипломирани економиста и положен стручни испит 

за рад у градској/општинској управи. 

11.6. Потребно радно искуство: најмање двије (2)  године 

радног искуства у струци; 

11.7.  Посебни услови: 

1) сложеност послова- прецизно одређени сложени послови у 
којима се примјењују утврђене методе рада , поступци или 
стручне технике 
 
2) самосталност у раду-  ограничена је повременим надзором  и 
помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 
стручних питања, 
 
3) одговорност- за правилну примјену метода рада , поступака 
или стручних техника и 
 
4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 
изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 
информације које служе остваривању циљева рада. 
 
За свој рад одговара начелнику Одјељења за финансије  

12) Виши стручни сарадник за планирање, извршење и 

анализу буџета  

12.1. Опис послова радног мјеста: 

 користи трезорску апликацију у оквиру својих овлашћења 
(GL), унос оперативног буџета у трезор града; 

 уноси и књижи у апликацију трезора сва остала 
резервисања и реалокације средстава која одобри 
Градоначелник града; 

 покреће и штампа трезорске извјештаје, анализира 
извршење буџета и предлаже мјере за његово 
уравнотежење; 

 води бригу о намјенском коришћењу буџетских издатака и 
средстава буџетске резерве; 

 планира буџетски календар и координира све активности 
у процесу израде нацрта и приједлога буџета града, као и 
ребаланса буџета; 

 креира и проводи активности у процесу упознавања 
грађана са планирањем буџета града (јавна расправа); 

 учествује у планирању капиталних улагања и израђује 
План капиталних улагања града; 

 креира извјештаје и информације о извршењу буџета; 

 врши информатичку обраду докумената у вези 
планирања и извршења буџета (табеларни, графички 
приказ и текстуална образложења); 

 -координира припрему и израду докумената и евиденција 
везаних за буџет града за потребе међународних 
финансијских институција и виших нивоа власти; 

 израђује приједлоге одлука и закључака из надлежности 
овог одјељења и потрошачке јединице Градоначелника 
града; 

 анализира извјештаје и информације о извршењу буџета 
и одступања од плана; 

 предлаже мјере и начине за побољшање финансијске 
ситуације; 

 сачињава и анализира прегледе финансијских 
показатеља по годинама; 

 прати и анализира расходе по основу коришћења роба и 
услуга и предлаже њихове уштеде; 

  сачињава и анализира прегледе капиталних улагања и 
донација  по годинама; 

 прати и анализира наплату пореских прихода; 

 предлаже начелнику одјељења предузимање потребних 
мјера за унапређење рада одјељења; 

 обавља све друге послове по налогу начелника 
         Одјељења за финансије. 
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12.2. Категорија радног мјеста:  Шеста категорија 

12.3. Звање: Прво звање  

12.4. Потребан број запослених: 1 (један) 

12.5. Врста и степен стручне спреме и звање: ВСС, 

Економски факултет,  VII степен са остварених 180 ЕСТЅ или 

еквивалент, дипломирани економиста и положен стручни испит 

за рад у градској/општинској управи. 

12.6. Потребно радно искуство: најмање три (3) године 

радног искуства у струци. 

12.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- мање сложени  послови са ограниченим 
бројем међусобно повезаних  различитих задатака  у којим се 
примјењују утврђене методе  у којим се примјењују утврђене 
методе рада, поступци или стручне технике,  
 

2) самосталност у раду-  ограничена је редовним надзором  
непосредног руководиоца и његовим општим и појединачним  
упутствима за рјешавање сложених рутинских стручних 
питања, 
3) одговорност- за правилну примјену метода рада  поступака, , 
или стручних техника,  
 
4) пословна комуникација- контакти унутар основне и 
унутрашње организационе јединице, а повремено и изван ако је 
потребо да се прикупе или размијене информације 
За свој рад одговара начелнику Одјељења за финансије. 

 

5. Одјељење за просторно уређење 

 

Члан 19. 

У Одјељењу за просторно уређење утврђују се следећа радна 

мјеста: 

 

 

 

 

Назив радног мјеста              Број извршилаца______________ 

1. Начелник Одјељења                                      1______________________ 

2. Самостални стручни сарадник   за нормативна и друга правна акта                                                         1 
                                                                                                ___________________________ 

3. Самостални стручни сарадник за вођење имовинско правних послова везаних за                                 1 

  имовину града    Дервента 
________________________________________________________________ _____________________________________________ 

4. Самостални стручни сарадник за просторно уређење и екологију                                                            1 
                                                                               ___________________________________ 

5. Самостални стручни сарадник за просторно уређење                                                                                1 
                                                                                         _________________________________________ 

6. Самостални стручни сарадник за просторно планирање                                                                           1 
______________________________________________________________________________________________________________ 

7. Самостални стручни сарадник за издавање дозвола                                                                                 1 
                                                                                                            _________________________________________________ 

8. Самостални стручни сарадник за грађевинске  послове                                                                            1 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

9. Самостални стручни сарадник за урбанистичко-грађевинске                                                                    1 
                                                                                                                                _____________________________________   _________ 

10. Виши стручни сарадник за вођење прописаних евиденција                                                                     1 
                                                                                            _______________________________________ 

11.Самостални стручни сарадник за послове обнове и изградње                                                                 1                   
_______________________________________________________________________________________________________________ 

12 . Стручни сарадник  за послове развоја и повратка                                                                                    1 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

13.  Стручни сарадник    за геодетско-грађевинске послове                                                                           1 
______________________________________________________________________________________________________________
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Члан 20. 

 Извршиоци послова  у оквиру радних мјеста обављају следеће 

послове: 

1) Начелник Одјељења 

1.1. Опис послова радног мјеста : 

- руководи радом Одјељења,одговара за рад Одјељења и 

представља Одјељење у границама овлашћења, 

-организује рад одјељења према дјелокругу утврђеним 

Одлуком о оснивању Градске  управе и одговоран је за 

извршавање послова у оквиру Градске управе 

-сарађује са другим Одјељењима у циљу извршавања послова 

и задатака из свог дјелокруга, 

- израђује планове, програме извјештаје везано за рад 

Одјељења, 

- одговоран је за законито, стручно, благовремено, рационално 

и ефикасно обављање послова из надлежности Одјељења, 

- одговоран је за припрему и обраду материјала који се 

предлажу Скупштини града и Градоначелнику града , 

- одговоран је за извршење одлука и закључака Скупштине 

града  и Градоначелника града  које се односе на рад 

Одјељења, 

- даје оцјену запослених у Одјељењу у складу са прописима 

- за извршавање послова из дјелокруга Одјељења доноси 

рјешења, закључке и друге акте у оквиру датог овлашћења, 

-обавља и друге послове које му повјери Градоначелник града . 

1.2. Категорија радног мјеста: Прва категорија  

1.3. Звање службеника: Не разврстава се 

1.4. Потребан број запослених: 1 (један)  

1.5. Врста и степен стручне спреме : да има завршен 

четворогодишњи студиј ВСС, економски, правни или технички 

факултет   или први циклус студија са остварених најмање 240 

ECTS бодова или еквивалент.  

 1.6. Потребно радно искуство: најмање три  (3) године 

радног искуства у  

траженом степену образовања  и положен стручни испит за рад 

у градској/ општинској управи 

1.7. Посебни услови: 

1) потребно стручно знање- у складу са посебним условима за 

избор и именовање прописаним Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, 

2) сложеност послова-веома висок степен сложености који 

подразумијева обављање најсложенијих послова којима се 

значајно утиче на извршавање надлежности Одјељења за 

просторно уређење , планирају, воде и координирају послови, 

3) самосталност у раду-  веома висок степен самосталности у 

раду у најсложенијим стручним питањима, 

4) одговорност- веома висок степен одговорности за послове и 

одлуке, укључујући и одговорност за руковођење, 

5) пословна комуникација и коресподенција-стална стручна 

комуникациај унутар и изван органа у којој се дјелотворно 

преносе информације које служе остваривању циљева рада 

органа. 

За свој рад одговара Градоначелнику.  

  

2) Самостални стручни сарадник за нормативна и друга 

правна акта   

2.1. Опис послова радног мјеста: 

- припрема нацрте и предлоге општих нормативних аката из 

дјелокруга одјељења, 

- припрема уговоре о давању грађевинског земљишта под закуп 

и прати извршавање уговорних обавеза, 

- обавља послове у вези промета  грађевинског земљишта,  

- води поступке и израђује све акте  из области екологије,  

- обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења. 

2.2. Категорија радног мјеста: Пета  категорија, 

2.3. Звање службеника: Друго звање.,    

2.4. Број извршилаца: 1 (један)  

2.5. Врста и степен стручне спреме:  ВСС, правни факултет 

или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова или 

еквивалент,   

2.6. Потребно радно искуство: најмање двије (2) године 

радног искуства и положен стручни испит за рад у 

градској/општинској управи, 

2.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- сложени послови у којим се врши израда 

нацрта и приједлога нормативних и других аката  и воде 

сложени управни поступци из надлежности  Одјељења, 

2) самосталност у раду-  ограничена је повременим надзором  и 

помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања и захтјева, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака, 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за просторно 

уређење. 

3) Самостални стручни сарадник за обављање имовинско-

правних  послова  везаних за имовину града  Дервента  

3.1. Опис послова радног мјеста: 

-Успоставља и води евиденције за сву   имовину града 

(земљиште, објекте, улице, путеве; 

-води поступак за утврђивање власништва у поступку излагања 

непокретности код Републичке управе за геодетске  имовинско 

правне послове, 

-сачињава све приједлоге и нацрте аката који се односе на 

успоставу евиденција и власништва градске  имовине, 

- обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења. 

3.2. Категорија радног мјеста: Пета  категорија. 

3.3. Звање службеника: Прво  звање.   

3.4. Број извршилаца: 1 (један)  

3.5. Врста и степен стручне спреме: ВСС, правни факултет 

или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова или 

еквивалент   
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3.6. Потребно радно искуство: најмање три (3) године радног 

искуства и положен стручни испит за рад уградској/општинској 

управи. 

3.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- сложени послови у којим се врши израда 

нацрта и приједлога нормативних и других аката  и воде 

сложени управни поступци из надлежности  Одјељења, 

2) самосталност у раду-  ограничена је повременим надзором  и 

помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања и захтјева, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака, или стручних техника, одговоран за 

законито, благовремено и економично извршавање повјерених 

послов 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада, 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за просторно 

уређење. 

4) Самостални стручни сарадник за просторно уређење и 

екологију 

4.1. Опис послова радног мјеста : 

- прати реализацију регулационих планова и предлаже измјене 

и допуне истих, 

- израђује урбанистичко-техничке услове за сложеније објекте,у 

складу са законом, 

- прикупља и води евиденцију података на основу којих се 

предлаже израда,  ревизија и допуна планова, 

- врши све припреме података за израду идејних рјешења за 

пројектовање  

објеката гдје се општина појављује као инвеститор, 

- учествује у изради просторног плана, урбанистичког плана, 

регулационих  

планова, урбанистичких редова као њихових измјена, допуна и 

ревизија, 

- учествује у изради стручне оцјене за израду пројектне 

документације сложених  

инвестиционих објеката, пројектованих површина и комуналне 

инфраструктуре ван подручја покривеног регулационим 

плановима, 

- прати стање и предлаже мјере за заштиту човјекове околине, 

- обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења, 

4.2. Категорија радног мјеста: Пета  категорија 

4.3. Звање службеника: Прво звање    

4.4. Број извршилаца: 1 ( један )  

4.5.Врста и степен стручне спреме: ВСС, архитектонски 

факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова 

или еквивалент.  

4.6. Потребно радно искуство: најмање три (3) године радног 

искуства, лиценца за израду докумената просторног уређења  и 

положен стручни испит за рад у градској/ општинској управи.   

 

 

4.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- висок степен сложени послови у којим се 

примјењују утврђене методе рада, поступци или стручне 

технике из надлежности  Одјељења, 

2) самосталност у раду-  ограничена је повременим надзором  и 

помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања и захтјева, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака, 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада. 

 За свој рад одговара начелнику Одјељења за просторно 

уређење. 

5)  Самостални стручни сарадник  за просторно уређење   

5.1. Опис послова радног мјеста: 

- прати реализацију регулационих планова и предлаже измјене 

и допуне истих, 

- израђује урбанистичко-техничке услове за сложеније објекте, 

- прикупља и води евиденцију података на основу којих се 

предлаже ревизија и допуна, 

- врши све припреме података за израду идејних рјешења за 

пројектовање објеката гдје се град  појављује као инвеститор, 

- учествује у изради просторног плана, урбанистичког плана, 

регулационих планова, урбанистичких редова као и њихових 

измјена, допуна и ревизија, 

-одговоран за законито, благовремено и економично 

извршавање повјерених послова 

- обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења. 

5.2. Категорија радног мјеста: Пета  категорија 

5.3. Звање службеника: Друго  звање    

5.4. Број извршилаца: 1 (један)  

5.5. Врста и степен стручне спреме: ВСС, архитектонски 

факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова 

или еквивалент.  

5.6. Потребно радно искуство: најмање три (3) година радног 

искуства и положен стручни испит за рад у градској/општинској 

управи. 

5.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- прецизно одређени сложени послови у 

којим се примјењују утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике, 

2) самосталност у раду-  ограничена је повременим надзором  и 

помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака, или стручних техника, 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада, 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за просторно 

уређење. 
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6)  Самостални стручни сарадник  за просторно планирање 

6.1. Опис послова радног мјеста: 

- прати реализацију регулационих планова и предлаже измјене 

и допуне истих, 

- израђује урбанистичко-техничке услове за сложеније објекте, 

- прикупља и води евиденцију података на основу којих се 

предлаже ревизија и Допуна планова, 

- врши све припреме података за израду идејних рјешења за 

пројектовање објеката гдје се град  појављује као инвеститор, 

- учествује у изради просторног плана, урбанистичког плана, 

регулационих планова, урбанистичких редова као и њихових 

измјена, допуна и ревизија, 

- одговоран за законито, благовремено и економично 

извршавање повјерених послова 

- обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења. 

6.2. Категорија радног мјеста: Пета  категорија, 

6.3. Звање службеника: Друго  звање    

6.4. Број извршилаца: 1 (један)  

6.5.Врста и степен стручне спреме: ВСС, просторни планер 

или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова или 

еквивалент,    

6.6. Потребно радно искуство: најмање три (2) година радног 

искуства и положен стручни испит за рад у градској/општинској 

управи, 

6.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- прецизно одређени сложени послови у 

којим се примјењују утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике 

2) самосталност у раду-  ограничена је повременим надзором  и 

помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака, или стручних техника, 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада, 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за просторно 

уређење. 

7) Самостални стручни сарадник  за издавање дозвола   

7.1. Опис послова радног мјеста: 

- води  поступак и израђује локацијске услове, 

- води управни поступак и израђује грађевинске  и употребне 

дозволе, 

- пружа правну помоћ странкама у складу са законом, 

- припрема извјештај о управном рјешавању предмета из свог 

дјелокруга, као и потребне информације, 

- учествује у изради прописа из области грађевинског 

земљишта и грађења, 

- обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења. 

7.2. Категорија радног мјеста: Пета  категорија, 

7.3. Звање службеника: Прво звање.   

7.4. Број извршилаца: 1 (један)  

7.5. Врста и степен стручне спреме: ВСС, правни факултет 

или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова или 

еквивалент. 

7.6. Потребно радно искуство: најмање три (3) година радног 

искуства и положен стручни испит за рад у градској/општинској 

управи. 

7.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- сложени послови у којим се врши израда 

локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола у 

оквиру којих се  воде сложени управни поступци, 

2) самосталност у раду-ограничена је повременим надзором  и 

помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања и захтјева, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака, 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за просторно 

уређење. 

8)  Самостални стручни сарадник за  грађевинске послове   

8.1. Опис послова радног мјеста: 

- израђује урбанистичко-техничке услове за грађење 

једноставних грађевинских објеката и објеката комуналне 

инфраструктуре, 

- учествује у изради стручног мишљења и урбанистичко-

техничких услова за грађење једноставних грађевинских 

објеката и објеката комуналне инфраструктуре ван подручја 

покривеног планом, 

- рукује и чува планску  пројектну документацију, 

- израђује изводе из планова, 

- обавља послове везане за парцелацију и комплетирање 

грађевинског земљишта, 

- обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења. 

8.2. Категорија радног мјеста: Пета  категорија, 

8.3. Звање службеника: Друго звање, 

8.4. Број извршилаца: 1 (један)  

8.5.Врста и степен стручне спреме: ВСС, дипломирани 

инжењер грађевинарства или први циклус студија  са најмање  

240 ECTS бодова или еквивалент, 

8.6.Потребно радно искуство: најмање двије (2) година 

радног искуства и положен стручни испит за рад у 

градској/општинској управи, 

8.7. Посебни услови:  

1) сложеност послова- сложени послови у којим се врши израда 

нацрта и приједлога нормативних и других аката  и воде 

сложени управни поступци из надлежности  Одјељења за 

просторно уређење  

2) самосталност у раду-  ограничена је повременим надзором  и 

помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања и захтјева, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака, или стручних техника, одговоран за 
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законито, благовремено и економично извршавање повјерених 

послова 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за просторно 

уређење. 

9)  Самостални стручни сарадник за  урбанистичко-

грађевинске послове   

9.1. Опис послова радног мјеста : 

-врши утврђивање усклађености пројектне документације са 

издатим локацијским условима,  

-израђује урбанистичко-техничке услове за грађење 

једноставних грађевинских објеката и објеката комуналне 

инфраструктуре, 

- учествује у изради стручног мишљења и урбанистичко-

техничких услова за грађење једноставних грађевинских 

објеката и објеката комуналне инфраструктуре ван подручја 

покривеног планом, 

- рукује и чува планску  пројектну документацију, 

- израђује изводе из планова, 

- обавља послове везане за парцелацију и комплетирање 

грађевинског земљишта, 

- обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења. 

9.2. Категорија радног мјеста: Пета  категорија, 

9.3. Звање службеника: Прво звање.    

9.4. Број извршилаца: 1 (један)  

9.5.Врста и степен стручне спреме: ВСС, дипломирани 

инжењер грађевинарства или први циклус студија  са најмање  

240 ECTS бодова или еквивалент, 

9.6. Потребно радно искуство: најмање три (3) година радног 

искуства и положен стручни испит за рад у градској/општинској 

управи. 

7.7. Посебни услови:  

1) сложеност послова- сложени послови у којим се врши израда 

нацрта и приједлога нормативних и других аката  и воде 

сложени управни поступци из надлежности  Одјељења за 

просторно уређење  

2) самосталност у раду-  ограничена је повременим надзором  и 

помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања и захтјева, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака, или стручних техника, одговоран за 

законито, благовремено и економично извршавање повјерених 

послова 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада, 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за просторно 

уређење. 

10)  Виши стручни сарадник  за вођење прописаних 

евиденција у оквиру одјељења    

 

 

10.1. Опис послова радног мјеста: 

- води прописане регистре у одјељењу ( издатих локацијских 

услова, одобрење за грађење, одобрења за употребу 

објеката,уговора о коришћењу грађевинског  земљишта, као и 

уговора о привременом заузимању градских површина (за 

потребе привремених објеката), 

- прикупља и уређује одређене податке за вршење појединих и 

информативно-документационих послова и обавља техничке 

операције у вези са тим, 

- обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења. 

10.2. Категорија радног мјеста: Шеста  категорија 

10.3. Звање службеника: Друго звање.    

10.4. Број извршилаца: 1 (један)  

10.5. Врста и степен стручне спреме: виша стручна спрема 

техничког смјера  или први циклус студија са најмање 180 ECTS 

бодова или еквивалент. 

10.6. Потребно радно искуство: најмање двије (2) године 

радног искуства и положен стручни испит за рад у 

градској/општинској управи. 

10.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- мање сложени  послови са ограниченим 

бројем међусобно повезаних  различитих задатака  у којим се 

примјењују утврђене методе  у којим се примјењују утврђене 

методе рада, поступци или стручне технике из надлежности  

Одјељења за просторно уређење, 

2) самосталност у раду-  ограничена је редовним надзором  

непосредног руководиоца и његовим општим и појединачним  

упуствима за рјршавање сложених рутинских стручних питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака, 

4) пословна комуникација- контакти унутар основне и 

унутрашње организационе јединице, а повремено и изван, ако 

је потребно да се прикупе и размијене информације. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за просторно 

уређење. 

11)  Самостални стручни сарадник за послове обнове и 

изградње   

11.1. Опис послова радног мјеста: 

 - остварује сарадњу са хуманитарним и другим међународним 

организацијама у циљу реализације пројеката развоја града , 

проблематике избјеглог и расељеног становништва, 

 - учествује у провођењу пројеката и прикупљања и 

извршавања уговорених радова, 

 - непосредно ради на благовременом прибављању потребне 

документације за извођење грађевинских радова, 

 - усмјерава и контролише рад, односно извршавање 

планираних послова на изградњи, обнови и реконструкцији 

стамбених објеката избјеглог и расељеног становништва, 

- води евиденцију и припрема извјештаје и информације по 

објектима обнове и изградње, 

- обавља административно техничке послове у области обнове 

и развоја за избјегла и расељена лица, 

-врши геодетске послове преношења урбанистичких и 

регулационих планова и урбанистичких пројеката и дргих 

пројектованих површина на терену, те уношење насталих 

промјена у катастарске планове, 
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 - обавља и друге послове по налогу начелника одјељења , 

11.2. Категорија радног мјеста: пета   категорија 

11.3. Звање службеника: Треће звање.    

11.4. Број извршилаца: 1 (један) 

11.5. Врста и степен стручне спреме: ВСС дипломирани 

инжењер геодезије или први циклус студија са најмање 240 

ECTS бодова или еквивалент. 

11.6. Потребно радно искуство: најмање једна  (1) година 

радног искуства и положен стручни испит за рад у 

градској/општинској управи. 

11.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- висок степен сложени послови у којим се 

примјењују утврђене методе рада, поступци или стручне 

технике из надлежности  Одјељења, 

2) самосталност у раду-  ограничена је повременим надзором  и 

помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања и захтјева, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака, 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за просторно 

уређење. 

12) Стручни сарадник за послове развоја и повратка  

12.1 Опис послова радног мјеста: 

- учествује у прикупљању потребних података и документације 

за обнову стамбених објеката и инфраструктуре,  

- остварује сарадњу са хуманитарним и другим међународним 

организацијама у циљу реализације пројеката развоја 

Општине, проблематике избјеглог и расељеног становништва, 

- учествује у провођењу пројеката и прикупљања и извршавања 

уговорених радова, 

- непосредно ради на благовременом прибављању потребне 

документације за извођење грађевинских радова, 

- усмјерава и контролише рад, односно извршавање 

планираних послова на изградњи, обнови и реконструкцији 

стамбених објеката избјеглог и расељеног становништва, 

- обавља административно техничке послове у области обнове 

и развоја за избјегла и расељена лица, 

- учествује у прикупљању података за израду тендерске 

документације, 

- обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења. 

12.2.Категорија радног мјеста: Седма категорија 

12.3. Звање службеника: Прво звање  

12.4. Број извршилаљца: 1 (један) 

12.5. Врста и степен стручне спреме: ССС у 

четворогодишњем трајању, грађевинска школа 

12.6. Потребно радно искуство: најмање 2 године радног 

искуства и положен стручни испит за рад у градској/општинској 

управи  

 

12.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- рутински послови са великим бројем 
међусобно повезаних  различитих задатака  у којим се 
примјењују утврђене методе  у којим се примјењују једноставне 
и прецизно утврђене методе рад и поступци, 

2) самосталност у раду-  ограничена је  надзором и помоћи  
непосредног руководиоца у рјешавању стручних питања, 
 
3) одговорност- за правилну примјену метода рада, поступака и 
стручних техника, одговоран за законито, благовремено и 
економично извршавање повјерених послова. повјерених 
послова и 
 
4)пословна комуникација- контакти унутар основне и 
унутрашње организационе јединице. 
За свој рад одговара начелнику Одјељења за просторно 
уређење 
 
13) Стручни сарадник    за геодетско-грађевинске послове   

13.1. Опис послова радног мјеста: 

- обавља геодетске послове за потребе одјељења,  

- води поступак за исколчавање објеката, 

- врши пренос пројектованих објеката на терену, 

- врши геодетске послове преношења урбанистичких и 

регулационих планова и урбанистичких пројеката и других 

пројектованих површина на терену, те уношење насталих 

измјена у катастарске планове, 

- обавља послове који се односе на утврђивање локација за 

продају  грађевинског земљишта, 

- снима ситуацију за потребе органа, 

- израђује пријавне листове и другу документацију за 

провођење земљишта у катастарском операту, 

- ажурира планове са издатим одобрењима за грађење, 

- обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења. 

13.2. Категорија радног мјеста: Седма  категорија 

13.3. Звање службеника: Прво звање     

13.4. Број извршилаца: 1 (један) 

13.5. Врста и степен стручне спреме: ССС у 

четверогодишњем трајању, геодетска или грађевинска школа. 

13.6. Потребно радно искуство: најмање двије (2)  године  

радног искуства и положен стручни испит за рад у 

градској/општинској управи. 

13.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- рутински послови са великим бројем 

међусобно повезаних  различитих задатака  у којим се 

примјењују утврђене методе  у којим се примјењују једноставне 

и прецизно утврђене методе рад и поступци, 

2) самосталност у раду-  ограничена је  надзором и помоћи  

непосредног руководиоца у рјешавању стручних питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада, поступака и 

стручних техника, 

4) пословна комуникација- контакти унутар основне и 

унутрашње организационе јединице. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за просторно 

уређење                                 
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6. Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Члан 21. 

 

У Одјељењу за стамбено-комуналне послове утврђују се 

сљедећа радна мјеста: 

 

Назив радног мјеста      ______________________________Број извршилаца__ 

1.Начелник Одјељења                                                                                                                                                              1 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

2.Самостални стручни сарадник за планирање и организацију цивилне заштите                                                                     1                                                                                                                                                                                                                            

_______________________________________________________________________________________________________________ 

3.Самостални стручни сарадник за послове цивилне заштите                                                                                                    1 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

4. Стручни сарадник за административно-техничке послове цивилне заштите                                                                             1  

 _______________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                         

5. Виши стручни сарадник за управно-правне и друге стручне послове из                                                                                    1 
комуналне области          
_______________________________________________________________________________________________________________ 

6. Самостални стручни сарадник за комуналне послове, уређење грађевинског земљишта и путеве                                        1                                                                                              
_______________________________________________________________________________________________________________ 

7. Самостални стручни сарадник за уређење градског грађевинског земљишта и комуналне послове                   1  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

8. Самостални стручни сарадник за послове безбједности саобраћаја и јавног превоза                   1  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

9. Самостални стручни сарадник за управно-правне и друге стручне послове  из комунално –пословне области                    1                                                                             
_______________________________________________________________________________________________________________ 

10. Виши стручни сарадник за управо правне и друге стручне послове из стамбене области                                                     1                                                                                                                                                                                                                                     
_______________________________________________________________________________________________________________ 

11. Самостални стручни сарадник за управно-правне послове и друге стручне послове из стамбено-комуналне области  1 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

12. Стручни сарадник за уређење грађевинског земљишта и комуналне послове                                                                      1                                              
_______________________________________________________________________________________________________________ 

13. Стручни сарадник за комуналне послове, уређење јавних и локалних путева                                                                  1 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

                                                               

Члан  22. 

Извршиоци послова из претходног члана у оквиру радних 

мјеста обављају сљедеће послове: 

1)Начелник Одјељења 
 
1.1 Опис послова радног мјеста: 
- руководи радом Одјељења,одговара за рад Одјељења и 
представља Одјељење у границама овлашћења, 
- организује рад одјељења према дјелокругу утврђеним 
Одлуком о оснивању Градске управе и одговоран је за 
извршавање послова у оквиру Градске управе, 
- сарађује са другим Одјељењима у циљу извршавања послова 
и задатака из свог   дјелокруга, 
- израђује планове, програме извјештаје везано за рад 
Одјељења, 
- одговоран је за законито, стручно, благовремено, рационално 
и ефикасно обављање послова из надлежности Одјељења, 
- одговоран је за припрему и обраду материјала који се 
предлажу Скупштини града и Градоначелнику града, 
- одговоран је за извршење одлука и закључака Скупштине 
града  и Градоначелника града  које се односе на рад 
Одјељења, 
- даје оцјену запослених у Одјељењу у складу са прописима, 

 
 
 
 
- за извршавање послова из дјелокруга Одјељења доноси 
рјешења, закључке и друге акте у оквиру датог овлашћења, 
- обавља и друге послове које му повјери Градоначелник града. 
 
1.2. Категорија радног мјеста: Прва категорија. 

1.3. Звање службеника: Не разврстава се 

1.4. Потребан број запослених: 1 (један)  

1.5. Врста и степен стручне спреме: да има завршен 

четворогодишњи студиј ВСС, економски, правни или технички 

факултет или први циклус студија са остварених најмање 240 

ECTS бодова или еквивалент  

1.6. Потребно радно искуство: да има најмање 3 (три) годинe 

радног искуства у  траженом степену образовања.и положен 

стручни испит за рад у градској/општинској управи. 
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1.7. Посебни услови: 

1) потребно стручно знање- у складу са посебним условима за 

избор и именовање прописаним Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, 

2) сложеност послова-веома висок степен сложености који 

подразумијева обављање најсложенијих послова којима се 

значајно утиче на извршавање надлежности Одјељења за 

просторно уређење, планирају, воде и координирају послови, 

3) самосталност у раду- веома висок степен самосталности у 

раду у најсложенијим стручним питањима, 

4) одговорност-веома висок степен одговорности за послове и 

одлуке, укључујући и одговорност за руковођење, 

5) пословна комуникација и коресподенција-стална стручна 

комуникација унутар и изван органа у којој се дјелотворно 

преносе информације које служе остваривању циљева рада 

органа. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за стамбено-

комуналне послове.  

2) Самостални стручни сарадник за планирање и 

организацију цивилне заштите 

2.1.  Опис послова  

- припрема Одлуку о организацији и функционисању 
цивилне заштите у систему заштите и спасавања; 

- припрема друге опште и појединачне акате везане за 
организовање и функционисање цивилне заштите;  

- организује, координира и надзире извршавање 
послова из области цивилне заштите, 

- прати и примјењује законске прописе из области 
заштите и спасавања, цивилне заштите и осталих 
сродних области; 

- припрема приједлог Процјене угрожености од 
елементарне непогоде и друге несреће; 

- припрема приједлог Програма развоја цивилне 
заштите у области заштите и спасавања; 

- припрема  приједлог Плана заштите и спасавања од 
елементарне непогоде и друге несреће; 

- организује, прати и реализује обуку грађана из 
области личне, узајамне и колективне заштите у 
сарадњи са Штабом за ванредне ситуације; 

- организује и координира спровођење мјера и задатака 
цивилне заштите у области заштите и спасавања; 

- врши координацију дјеловања субјеката од значаја за 
заштиту и спасавање у случају елементарне непогоде 
и друге несреће на подручју града;  

- предлаже годишњи план обуке и оспособљавања 
штаба за ванредне ситуације, јединица и тимова 
цивилне заштите и повјереника заштите и спасавања; 

- предлаже програм самосталних вјежби и израду 
елабората за извођење вјежби заштите и спасавања , 
органа управе, привредних друштава и других 
правних лица; 

- осигурава уредно вођење евиденција припадника 
цивилне заштите и њихово распоређивање у јединице 
и тимове цивилне заштите и повјереника заштите и 
спасавања; 

- осигурава уредно вођење евиденција материјално-
техничких средстава , грађана, привредних друштава 
и других правних лица и служби која се могу ставити у 
функцију цивилне заштите;   

- осигурава набавку средстава и опреме за заштиту и 
спасавање за потребе јединица и тимова цивилне 
заштите и грађана и води бригу о њиховој 
исправности , чувању и употреби;  

- осигурава благовременост јавних набавки и 
равнотежу између обима набавки и расположивих 
средстава; 

- осигурава и даје стручна упутства грађанима , 
привредним друштвима и другим правним лицима по 
питањима заштите и спасавања; 

- осигурава благовремено информисање јавности о 
опасностима од елементарне непогоде и друге 
несреће и мјерама и задацима заштите и спасавања; 

- координира рад са Републичком управом цивилне 
заштите и остварује сарадњу МУП  РС, оружаним 
снагама БиХ,  са службама цивилне заштите 
сусједних и других градова и општина; 

- обезбјеђује благовремено обавјештавање 
становништва о опасности која пријети;  

- обезбјеђује благовремено оглашавање сирeне у 
случају опште опасности;  

- обезбјеђује обављање стручних послова на 
организовању и провођењу деминирања из 
надлежности града; 

- обезбјеђује обављање стручних послова код 
уништавања НУС-а из надлежности града;   

- обезбјеђује цјеловитост система цивилне заштите на 
подручју града;  

- подноси извјештаје и информације Градоначелнику 
града и Републичкој управи цивилне заштите;  

- осигурава вођење прописаних база података и других 
евиденција; 

- обавља и друге послове по налогу начелника  
Одјељења за стамбено-комуналне послове. 

 

2.2.  Категорија радног мјеста: Пета категорија                                      

2.3. Звање службеника: Прво звањe 

2.4. Број извршилаца: 1 (један)  

2.5. Врста и степен стручне спреме: Поред општих услова 

прописаних законом, посебни услови су : ВСС - друштвеног или 

техничког смјера или први циклус студија друштвеног или 

техничког смјера са најмање 240 ECTS бодова. 

2.6. Потребно радно искуство: најмање 3 (три) године радног 

искуства у траженом степену образовања, положен стручни 

испит за рад у градској/општинској управи. 

2.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- висок степен сложености  послова у 

којим се примјењују утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике, 

2) самосталност у раду-  ограничена је повременим надзором  и 

помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања и захтјева, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака, 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за стамбено-

комуналне послове. 

3) Самостални  стручни сарадник за послове цивилне 

заштите  

3.1. Опис послова : 

- врши попуну јединица цивилне заштите (јединица и 
повјереника) материјално -техничким средствима и 
опремом;  

- води евиденцију материјално-техничких средстава, 
грађана, привредних друштава , здравствених 
установа и других правних лица и служби која се могу 
ставити у функцију цивилне заштите; 

- води евиденцију и магацин материјално-техничких 
средстава, стара се о њиховој исправности, 
одржавању, сервисирању и поправци;  

- врши распоређивање материјално-техничких 
средстава у јединице цивилне заштите и о томе води 
прописану евиденцију;    
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- учествује у спровођењу мјера и задатака цивилне 
заштите у области заштите и спасавања, као и 
извођењу вјежби цивилне заштите;  

- прати водостај на мјерним мјестима и о томе 
благовремено извјештава начелника Одјељења;   

- води евиденцију о минским пољима; 
- води евиденцију склоништа и евиденцију о евакуацији 

становништва,  материјалних добара и других 
вриједности; 

- по дојавама грађана о уоченим НУС-у, излази на лице 
мјеста са припадницима полиције, исте евидентира и 
присуствује уништавању НУС-а; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одјељења за стамбено-комунлне послове; 
 

3.2. Категорија радног мјеста: Пета категорија.  

3.3 Звање службеника: Друго  звањe 

3.4. Број ивршилаца: 1 (један)  

3.5. Врста и степен стручне спреме: Поред општих услова 

прописаних законом, посебни услови су : ВСС - друштвеног или 

техничког смјера или први циклус студија друштвеног или 

техничког смјера са најмање 240 ECTS бодова.  

3.6. Потребно радно искуство: најмање 2 (двије) године 

радног искуства у траженом степену образовања, положен 

стручни испит за рад у градској/општинској управи. 

3.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- висок степен сложености  послова у 

којим се примјењују утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике, 

2) самосталност у раду-  ограничена је повременим надзором  и 

помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања и захтјева, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака, 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада, 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за стамбено-

комуналне послове. 

4) Стручни сарадник за административно-техничке послове 

цивилне заштите 

4.1. Опис послова: 

- води административно-техничке послове за потребе 
цивилне заштите;  

- води евиденције о припадницима јединица , служби и 
повјереника ЦЗ;  

- води прописане базе података и све евиденције за 
оперативно-припремне послове цивилне заштите и 
послове организовања и планирања цивилне 
заштите; 

- прима странке, евидентира њихове жалбе, примједбе 
и приговоре; 

- издаје рјешења, потврде, увјерења за припаднике 
цивилне заштите; 

- води записнике на сједницама Штаба за ванредне 
ситуације и другим сједницама везаним за послове 
цивилне заштите; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одјељења  за стамбено-комуналне послове; 

 

4.2.  Категорија радног мјеста: Седма категорија.  

4.3. Звање службеника: Треће звање  

4.4. Број извршилаца: 1 (један)  

4.5. Врста и степен стручне спреме: Поред општих услова 

прописаних законом, посебни услови су: ССС у 

четворогодишњем трајању, гимназија, економска, управнo 

административнa или друга школа друштвеног или техничког 

смјера. 

4.6. Потребно радно искуство: најмање 6 (шест) мјесеци  

радног искуства  у траженом степену образовања, положен 

стручни испит за рад у градској/општинској управи. 

4.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- рутински послови са великим бројем 

међусобно повезаних  различитих задатака  у којим се 

примјењују утврђене методе  у којим се примјењују једноставне 

и прецизно утврђене методе рад и поступци, 

2) самосталност у раду-  ограничена је  надзором и помоћи  

непосредног руководиоца у рјешавању стручних питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада, поступака и 

стручних техника, 

4) пословна комуникација- контакти унутар основне и 

унутрашње организационе јединице. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за стамбено-

комуналне послове 

5) Виши стручни сарадник за управно-правне и друге 

стручне послове из  комуналне области  

5.1. Опис послова: 

- обавља једноставније управно-правне и друге 
послове из надлежности Одјељења; 

- прати реализације уговора инвестиција и 
стратешких планова развоја из комуналне области; 

- води послове зохигјене; 
- учествује у организацији јавног превоза путника и 

ауто-такси превоза; 
- учествује у пословима исељавања бесправно 

усењених лица у државне станове; 
- води задуживања комуналне потрошње у 

просторијама у власништву града а дата у закуп, и 
прати наплату истих; 

- води послове за регистрације чамаца и возила за 
властите потребе; 

- води административно-стручне послове из 
комуналне области, пријаве нанесених штета на 
конуналној инфраструктури и намиривања штете по 
на основу осигурања, као и сарадња са комуналном 
полицијом; 

- учествује у раду стручних комисија; 
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Одјељења и Градоначелника. 
 

5.2. Категорија радног мјеста: Шеста категорија 

5.3. Звање службеника: Друго звање 

5.4. Број извршилаца: 1 (један)  

5.5. Врста и степен стручне спреме: Поред општих услова 

прописаних законом, посебни услови су: ВШС, правни, 

економски или технички факултет или први циклус студија са 

најмање 180 ECTS бодова, 

5.6. Потребно радно искуство: Година дана (дванаест 

мјесеци) радног искуства и положен стручни испит за рад у 

градској/општинској управи. 

5.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова  мање сложени послови са ограниченим 

бројем међусобно повезаних задатака у којима се примјењују 

утврђене методе рада , поступци или стручне технике, 
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2) самосталност у раду – самосталност у раду ограничена је 

редовним надзором непосредног руководиоца и његовим 

општим и појединачним упутствима за рјешавање сложенијих 

рутинских стручних питања, 

3)  одговорност: одговорност за правилну примјену метода 

рада, поступака или стручних техника  

4) пословна комуникација – контакти унутар  основне и 

унутрашње организационе јединице, а повремено и изван ако је 

потребно да се прикупе и размијене информације. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за стамбено-

комуналне послове 

6) Самостални стручни сарадник за комуналне послове, 

уређење грађевинског земљишта и путеве 

6.1. Опис послова:  

- прати комуналне дјелатности индивидуалне и 
заједничке комуналне потрошње; 

- припрема програме одржавања и обнављања 
комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга 
заједничке комуналне потрошње, потребна 
средства мјере за спровођење тих програма; 

- израђује програм уређења градског грађевинског 
земљишта за стамбену, привредну и другу врсту 
изградње, његовог опремања комуналним 
грађевинама и инсталацијама за заједничко и 
појединачно коришћење; 

- израђује програм одржавања и санације локалних 
и некатегорисаних путева; 

- предлаже и учествује у изради рјешења, прописа и 
других аката, информација, извјештаја и програма 
из комуналне области, те из области уређења 
грађевинског земљишта и локалних путева; 

- прати израду пројектно-техничке документације и 
реализацију исте, израђује предмјере и предрачуне 
радова за процјене инвестиција и пројеката 
модернизације комуналних објеката, уређаја и 
локалних путева; 

- врши стручни надзор и координацију у име града 
над извођењем грађевинских радова и реализацији 
пројеката; 

- чува пројектну и планску документацију из 
комуналне области и локалних и некатегорисаних 
путева; 

- води комуналне дјелатности индивидуалне 
комуналне потрошње у коју спада пречишћавање и 
одвођење отпадних и фекалних вода; 

- води комуналне дјелатности индивидуалне 
комуналне потрошње у коју спада одвођење и 
депоновање отпадака из стамбених и пословних 
објеката и других укључујући и одржавање 
депоније; 

- учествује у изради стратешких планова развоја из 
своје области; 

- учествује у раду стручних комисија; 
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Одјељења за стамбено-комуналне послове. 
 

6.2. Категорија радног мјеста: Пета категорија. 

6.3. Звање службеника: Прво звање 

6.4. Број извршилаца: 1 (један)  

6.5. Врста и степен стручне спреме: Поред општих услова 

прописаних законом, посебни услови су: ВСС, грађевински 

факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS 

бодова,  

6.6. Потребно радно искуство: најмање три  (три) године 

радног искуства и положен стручни испит за рад у 

градској/општинској управи. 

 

 

6.7.  Посебни услови: 

1) сложеност послова- висок степен сложености  послова у 

којим се примјењују утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике, 

2) самосталност у раду-  ограничена је повременим надзором  и 

помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања и захтјева, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака, 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада, 

6.8. Други посебни услови за рад на радном мјесту: 

посједовање овлашћења за вршење надзора над грађењем 

објеката, познавање рада на рачунарским програмима 

(Microsoft Office, AutoCad) 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за стамбено-

комуналне послове 

7.  Самостални стручни сарадник за уређење градског 

грађевинског земљишта и комуналне послове 

7.1. Опис послова:  

- прати комуналне дјелатности индивидуалне и 
заједничке комуналне потрошње; 

- припрема програме одржавања и обнављања 
комуналних објеката и уређаја комуналних услуга 
заједничке комуналне потрошње, потребна средства 
за спровођење тих програма; 

- води послове одржавања, уређивање и опремање 
јавних зелених и рекреационих површина као што су 
паркови, дрвореди, скверови, улични појасеви, плаже, 
обале уз ријеку и слично, затим одржавање урбаног 
мобилијара и уређење реквизита и других 
инсталација и садржаја у парковима, као и 
одржавање саобраћајних површина у насељу које 
обухвата поправку и модернизацију улица, плочника, 
тргова; 

- врши послове за потребе обиљежавања насеља, 
тргова, улица и кућа; 

- води комуналне дјелатности индивидуалне комуналне 
потрошње у коју спада дјелатност која обухвата 
одржавање гробља и пружање потребних услуга; 

- предлаже и учествује у изради рјешења , прописа и 
других аката, информација, извјештаја и програма из 
комуналне области; 

- прати израду пројектно-техничке документације и 
реализацију исте, израђује предмјере и предрачуне 
радова за процјене инвестиција и пројеката 
модернизације комуналних објеката, уређаја и 
локалних путева; 

- чува пројектну и планску документацију из комуналне 
области јавних објеката и површина; 

- врши стручни надзор и координацију у име града  над 
извођењем грађевинских радова и реализацији 
пројеката; 

- учествује у изради стратешких планова развоја из 
своје области; 

- учествује у раду стручних комисија; 
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Одјељења за стамбено-комуналне послове. 
 

7.2. Категорија радног мјеста: пета категорија 

7.3.Звање службеника: Прво звање 

7.4. Број извршилаца : 1 (један) 

7.5. Врста и степен стручне спреме: Поред општих услова 

прописаних законом, посебни услови су ВСС  дипломирани 

инжењер грађевинарства  или први циклус студија са најмање 

240 ЕCTS бодова. 
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7.6. Потребно радно искуство: најмање 3 (три) године радног 

искуства и положен стручни испит за рад у градској/општинској 

управи. 

7.7. Посебни услови:  

 1) сложеност послова- висок степен сложени послови у којим 

се примјењују утврђене методе рада, поступци или стручне 

технике из надлежности  Одјељења, 

2) самосталност у раду-  ограничена је повременим надзором  и 

помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања и захтјева, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака и 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада. 

7.8. Други посебни услови за рад на радном мјесту:  

Познавање рада на рачунарским програмима ( Мicrosoft Office 

AutoCad 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за стамбено-

комуналне послове 

8. Самостални стручни сарадник за послове безбједности 

саобраћаја и јавног превоза 

8.1.Опис послова 

- води послове превентивних и других мјера и 
активности у области безбједности саобраћаја;  

- води евиденцију локални и некатегорисаних путева, 
те припрема потребне активности на усклађивању 
истих; 

- води катастар путне инфраструкетуре, саобраћајних 
знакова и сл; 

- обезбјеђује организацију и начин обављања јавног 
превоза путника који се обавља на територији града и 
ауто - такси превоза; 

- прати одржавање вертикалне и хоризонталне 
саобраћајне сигнализације 

- води послове пројеката за безбједност саобраћаја; 
- учествује у изради стратешких планова развоја из 

своје области; 
- учествује у раду стручних комисија; 
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Одјељења за стамбено-комуналне послове; 
 

8.2. Категорија радног мјеста: Пета категорија. 

8.3. Звање службеника: Треће звање 

8.4. Број извршилаца: 1 (један) 

8.5. Врста и степен стручне спреме: Поред општих услова 

прописаних законом, посебни услови су : ВСС, техничког или 

саобраћајног факултет -  први циклус студија са најмање 240 

ECTS бодова 

8.6. Потребно радно искуство:  најмање 1 (једна) година 

радног искуства иположен стручни испит за рад у 

градској/општинској управи. 

8.7.Посебни услови: 

1) сложеност послова- висок степен сложености  послова у 

којим се примјењују утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике, 

2) самосталност у раду-  ограничена је повременим надзором  и 

помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања и захтјева, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака, 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада, 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за стамбено-

комуналне послове. 

9. Самостални стручни сарадник за управно-правне и друге 

стручне послове из комунално-пословне области 

9.1.Опис послова 

- обавља управно-правне пословеи израђује 
рјешења из комунално-пословне области у складу 
са одлукама СО-е; 

- израђује рјешења о утврђивању ренте и накнади за 
трошкове уређења градског грађевинског 
земљишта; 

- израђује рјешења о комуналним накнадама; 
- води послове утврђивања назива улица, тргова и 

слично, води и управља адресним системом, те 
издаје потребна увјерења о кућним борјевима;  

- води евиденцију о обвезницима; 
- обавља административне и стручне послове из 

комуналне области; 
- учествује у изради прописа, информација и 

програма из комуналне области; 
- учествује у раду комисија; 
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Одјељења за стамбено-комуналне послове. 
 

9.2. Категорија радног мјеста: Пета категорија. 

9.3. Звање службеника: Прво звање 

9.4. Број извршилаца: 1 (један) 

9.5. Врста и степен стручне спреме: Поред општих услова 

прописаних законом, посебни услови су: ВСС, правни или 

економски или први циклус студија са најмање 240 ECTS 

бодова 

9.6. Потребно радно искуство:  најмање 3 (три) три године 

радног искуства иположен стручни испит за рад у 

градској/општинској управи. 

9.7.Посебни услови: 

1) сложеност послова- висок степен сложености  послова у 

којим се примјењују утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике,  

2) самосталност у раду-  ограничена је повременим надзором  и 

помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања и захтјева, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака, 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада, 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за стамбено-

комуналне послове. 

10) Виши стручни сарадник за управно-правне и друге 

стручне послове из стамбене области 

10.1. Опис послова  

- обавља управно-правне послове и израђује 
рјешења из стамбене области у складу са 
одлукама Скупштине града; 
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- учествује у изради рјешења о утврђивању ренте и 
накнади за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта; 

- израђује рјешења о комуналним накнадама; 
- води послове утврђивања назива улица, тргова и 

слично, води и управља адресним системом, те 
издаје потребна увјерења о кућним борјевима;  

- обавља административне и стручне послове из 
стамбене области; 

- учествује у изради прописа, информација и 
програма из стамбене области; 

- учествује у раду комисија; 
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Одјељења за стамбено-комуналне послове.  
 

10.2. Категорија радног мјеста: Шеста категорија. 

10.3. Звање службеника: Прво звање 

10.4. Број извршилаца: 1 (један)  

10.5. Врста и степен стручне спреме: Поред општих услова 

прописаних законом , посебни услови су: ВШС - друштвеног 

смјера или први циклус студија са најмање 180 ECTS бодова. 

10.6. Потребно радно искуство: најмање 3 (три)  три године 

радног искуства и положен стручни испит за рад у 

градској/општинској управи. 

10.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- висок степен сложености  послова у 

којим се примјењују утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике, 

2) самосталност у раду-  ограничена је повременим надзором  и 

помоћи непосредног руководиоца  у рјешавању сложених 

питања и захтјева, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  и 

прописаних поступака, 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за стамбено-

комуналне послове 

11)  Самостални стручни сарадник за управно-правне 

послове и друге стручне послове из стамбено-

комуналне области 

11.1.Опис послова  

- прати прописе и обавља управно-правне и друге 
пословеиз надлежности Одјељења; 

- припрема приједлоге и нацрте одлука, извјештаја, 
информација и других аката из надлежности 
Одјељења за Скупштину града; 

- води евиденцију стамбених и пословних просторија 
које су у власништву града; 

- припрема уговоре о закупу станова, гаража и 
пословних просторија које су у власништву града и 
прати извршавање уговорних обавеза; 

- обавља послове везане за приватизацију државних 
станова;  

- обавља послове у области становања и социјалног 
становања; 

- обавља послове регистровање етажних заједница; 
- обавља послове исељења бесправно усењених лица 

у државне станове и заједничке просторије у 
зградама; 

- обавља административне и стручне послове из 
стамбене-комуналне области, 

- учествује у изради прописа из надлежности 
Одјељења; 

- пружа правну помоћ странкама у складу са законом и 
другим прописима; 

- учествује у раду комисија; 

- обавља и друге послове по налогу начелника 
Одјељења за стамбено-комуналне послове. 

 

11.2.  Категорија радног мјеста: Пета категорија. 

11.3. Звање службеника: Друго  звање 

11.4. Број извршилаца: 1 (један)  

11.5. Врста и степен стручне спреме: Поред општих услова 

прописаних законом,  ВСС, правни или први циклус правних 

студија са најмање 240 ECTS бодова. 

11.6. Потребно радно искуство:, најмање 2 (двије) године 

радног искуства и положен стручни испит за рад у 

градској/општинској управи. 

11.7. Посебни услови : 

1) сложеност послова- мање сложени  послови са ограниченим 

бројем међусобно повезаних  различитих задатака  у којим се 

примјењују утврђене методе  у којим се примјењују утврђене 

методе рада, поступци или стручне технике, 

2) самосталност у раду-  ограничена је редовним надзором  

непосредног руководиоца и његовим општим и појединачним  

упуствима за рјршавање сложених рутинских стручних питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада  поступака, 

или стручних техника,  

4) пословна комуникација- контакти унутар основне и 

унутрашње организационе јединице, а повремено и изван ако је 

потребо да се прикупе или размијене информације. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за стамбено-

комуналне послове. 

12. Стручни сарадник за уређење грађевинског земљишта и 

комуналне послове  

12.1. Опис послова: 

- учествује у изради програма уређења градског 
грађевинског земљишта за стамбену, привредни и 
другу врсту изградње, његово опремање комуналним 
грађевинама, инсталацијама за заједничко и 
појединачно коришћење; 

- учествује у изради рјешења програма за уређење 
градског грађевинског земљишта; 

- израђује стручну оцјену изградње комуналне 
инфраструктуре за уређење градског грађевинског 
земљишта; 

- учествује у изради извјештаја програма из своје 
области; 

- рукује и чува планску и пројектну документацију; 
- води послове комуналне потрошње у које спадају 

чишћење јавних површина у насељу од отпада и 
падавина, одвођење атмосферских вода и других 
падавина са јавних површина, јавна расвјета у 
насељу којом се освјетљавају саобраћајне и друге 
јавне површине у   насељу; 

- предлаже и учествује у изради рјешења, прописа, и 
других аката, информација, извјешаја, програма из 
областиуређења грађевинског земљишта и локалних 
путева; 

- врши надзор над обављањем послова и спровођење 
одредаба закона , других прописа и општих аката из 
области уређења градског грађевинског земљишта и 
путева; 

- учествује у раду стручних комисија; 
- обавља и друге послове које одреди начелник 

Одјељења за стамбено-комуналне послове. 
 

12.2. Категорија радног мјеста: Седма категорија 

12.3. Звање службеника: Прво звање 
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12.4. Број извршилаца: 1 (један)  

12.5. Врста и степен стручне спреме: Поред општих услова 

прописаних законом, посебни услови су ССС  у 

четворогодишњем трајању, грађевинска школа. 

12.6. Потребно радно искуство: најмање 3 (три) године 

радног искуства и положен стручни испит за рад у 

градској/општинској управи. 

12.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- рутински послови са великим бројем 

међусобно повезаних  различитих задатака  у којим се 

примјењују утврђене методе  у којим се примјењују једноставне 

и прецизно утврђене методе рад и поступци, 

2) самосталност у раду-  ограничена је  надзором и помоћи  

непосредног руководиоца у рјешавању стручних питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада, поступака и 

стручних техника, 

4) пословна комуникација- контакти унутар основне и 

унутрашње организационе јединице. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за стамбено-

комуналне послове 

13. Стручни сарадник за комуналне послове, уређење 

јавних и локалних путева 

13.1 Опис послова: 

- учествује у изради програма уређења градског 
грађевинског земљишта за стамбену, привредни и 
другу врсту изградње, његово опремање комуналним 
грађевинама, инсталацијама за заједничко и 
појединачно коришћење; 

- учествује у изради рјешења програма за уређење 
градског грађевинског земљишта и плана одржавања 
јавних и некатегорисаних путева; 

- учествује у изради извјештаја програма из своје 
области; 

- рукује и чува планску и пројектну документацију; 
- предлаже и учествује у изради рјешења, прописа, и 

других аката, информација, извјешаја, програма из 
областиуређења грађевинског земљишта и локалних 
и некатегорисаних путева; 

- врши надзор над обављањем послова и спровођење 
одредаба закона , других прописа и општих аката из 

области уређења градског грађевинског земљишта и 
путева; 

- учествује у раду стручних комисија; 
- обавља и друге послове које одреди начелник 

Одјељења за стамбено-комуналне послове. 
 

13.2. Категорија радног мјеста: Седма категорија 

13.3. Звање службеника: Прво звање 

13.4. Број извршилаца: 1 (један) 

13.5. Врста и степен стручне спреме: Поред општих услова 

прописаних законом, посебни услови су ССС  у 

четворогодишњем трајању, грађевинска школа 

13.6. Потребно радно искуство: најмање 3 (три) године 

радног искуства и положен стручни испит за рад у 

градској/општинској управи. 

13.7. Посебни услови: 

1) сложеност послова- рутински послови са великим бројем 

међусобно повезаних  различитих задатака  у којим се 

примјењују утврђене методе  у којим се примјењују једноставне 

и прецизно утврђене методе рад и поступци, 

2) самосталност у раду - ограничена је  надзором и помоћи  

непосредног руководиоца у рјешавању стручних питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада, поступака и 

стручних техника, 

4) пословна комуникација - контакти унутар основне и 

унутрашње организационе јединице. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за стамбено-

комуналне послове 

 

 

7. Одјељење за инспекцијске послове 

Члан 23. 

У Одјељењу за инспекцијске послове утврђују се следећа 

радна мјеста 

 

  

Назив радног мјеста______________________ _                     _                                                Број извршилаца____________________ 

1. Начелник Одјељења                                                                                                                                 1 
 ______________________________________________________________________________________________________________       

 2. Ветеринарски инспектор                                            1 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

3. Тржишни инспектор                                             1  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

4. Инспектор  за храну                                                                                                                                    1                                 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

5. Урбанистичко – грађевински  инспектор                                                                                                   1                         
_______________________________________________________________________________________________________________ 

6. Пољопривредни инспектор                                                                                                                        1 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

7. Комунални полицајац                                                                                                                                  3                                    
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 8. Самостални стручни сарадник за нормативне акте и управно рјешавање                                           1                                                                                                                                                                                                       
______________________________________________________________________________________________________________
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Члан 24. 

 
Извршиоци послова у оквиру радних мјеста обављају следеће 

послове: 

1) Начелник Одјељења 

1.1. Опис послова радног мјеста: 

-руководи радом Одјељења,одговара за рад Одјељења и 

представља Одјељење уграницама овлашћења, 

-организује рад одјељења према дјелокругу утврђеним 

Одлуком о оснивању Градске  управе и одговоран је за 

извршавање послова у оквиру Градске управе, 

-сарађује са другим Одјељењима у циљу извршавања послова 

и задатака из свог дјелокруга, 

- израђује планове, програме извјештаје везано за рад 

Одјељења, 

- одговоран је за законито, стручно, благовремено, рационално 

и ефикасно обављање послова из надлежности Одјељења, 

- одговоран је за припрему и обраду материјала који се 

предлажу Скупштини града и Градоначелнику града, 

- одговоран је за извршење одлука и закључака Скупштине 

града  и Градоначелника града  које се односе на рад 

Одјељења, 

- даје оцјену запослених у Одјељењу у складу са прописима, 

- за извршавање послова из дјелокруга Одјељења доноси 

рјешења, закључке и друге акте у оквиру датог овлашћења, 

-обавља и друге послове које му повјери Градоначелник града . 

1.2.  Категорија радног мјеста: Прва категорија. 

1.3.  Звање службеника: Не разврстава се 

1.4. Потребан број извршилаца: 1 (један) 

1.5. Врста и степен стручне спреме: да има завршен 

четворогодишњи студиј   ВСС, економски, правни или технички 

факултет   или први циклус студија са остварених најмање 240 

ECTS бодова или еквивалент. 

1.6. Потребно радно искуство: :најмање 3 (три) године радног 

искуства у траженом степену образовања, положен стручни 

испит за рад у градској/општинској управи. 

 1.7. Посебни услови: 

1) потребно стручно знање- у складу са посебним условима за 

избор и именовање прописаним Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, 

2) сложеност послова-веома висок степен сложености који 

подразумијева обављање најсложенијих послова којима се 

значајно утиче на извршавање надлежности одјељења за 

инспекцијске послове , планирају, воде и координирају послови, 

3) самосталност у раду-  веома висок степен самосталности у 

раду у најсложенијим стручним питањима, 

4) одговорност- веома висок степен одговорности за послове и 

одлуке, укључујући и одговорност за руковођење, 

5) пословна комуникација и коресподенција-стална стручна 

комуникациаја унутар и изван органа у којој се дјелотворно 

преносе информације које служе остваривању циљева рада 

органа. 

За свој рад одговара Градоначелнику.  

 

2)  Ветеринарски инспектор  

2.1.  Опис послова  радног мјеста:  

- обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа 

који се односе на  здравствену заштиту животиња, заштиту и 

добробит животиња, ветеринарску дјелатност, ветеринарске 

лијекове и додатке - контролу издавања увјерења о 

здравственом стању животиња, ветеринарске документације, 

- откривање, спречавање појаве, сузбијање и искорјењивање 

заразних болести животиња и ''зооноза''; 

- контролу узгоја, начина држања, обиљежавања и промета 

животиња, производа, сировина и отпадака животињског 

порјекла, 

- контрола промета хране за животиње и витаминско-

минералних додатака храни за животиње, 

- контрола производње и промета намирница анималног 

поријекла, њихово обиљежавање и декларисање и надзор у 

погледу хигијенске исправности и квалитета, 

- контрола објеката за производњу намирница анималног 

поријекла, 

- контрола издатих  одобрења за увоз животиња, намирница, 

сировина и отпадака, 

- контрола спровођења карантинских мјера и услова  за  

стављање у карантин увезених  и других  животиња, 

- у оквиру вршења послова из редовне надлежности врши 

инспекцијски надзор над примјеном прописа којима се уређују 

општи услови обављања дјелатности, односно посједовање 

рјешења о упису у одговарајући регистар,  

- друге послове надзора из области ветеринарства регулисаних 

материјалним законом и  различитим подзаконским актима,  

одлукама  града и др, 

-  обавља и друге послове по налогу nачелника Oдјељења. 

2.2. Категорија радног мјеста: Четврта категорија 

2.3. Звање службеника: Не разврстава се  

2.4. Потребан број запослених: 1 (један)  

2.5. Врста и степен стручне спреме: Поред општих услова 

прописаних законом, посебни услови су:доктор ветерине, или 

дипломирани ветеринар,  ВСС, односно први циклус 

одговарајућег студија који се вреднује са најмање 240 ECTS 

бодова, или први и други циклус који се у збиру вреднују са 

најмање 300 најмање ECTS бодова, или интегрисани студиј 

који се вреднује са најмање 300 ECTS бодова, три године 

радног искуства у одговарајућем смјеру и степену стручне 

спреме.  

2.6. Потребно радно искуство: три (3) године радног искуства 

у одговарајућем смјеру и степену стручне спреме и положен 

стручни испит за рад у градској/општинској управи  

2.7. Посебни услови:  

1)  сложеност послова –прецизно одређени сложени послови у 

којима се примјењују утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике, 

2) самосталност у раду – самосталност у раду ограничена је 

повременим надзором и помоћи непосредног руководиоца у 

рјешавању сложених стручних питања 

3) одговорност – одговорност за правилну примјену метода 

рада, поступака или стручних техника,  
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4) пословна комуникација и кореспонденција – контакти унутар 

и изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остварењу циљева рада органа 

јединице локалне самоуправе  

За свој рад одговара начелнику Одјељења за инспекцијске 

послове. 

3) Тржишни инспектор 

3.1. Опис послова радног мјеста: 

- обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа 

који се односе на трговину, угоститељство, туризам, услуге 

(занатско –производне)  заштиту потрошача, цијене, мјерне 

јединице и мјерила, интелектуалну својину, квалитет течног 

нафтног горива при увозу, квалитет и безбједност 

непрехрамбених производа, и у другим управним подручјима 

када је то одређено посебним прописом, 

- у оквиру вршења послова из редовне надлежности врши 

инспекцијски надзор над примјеном прописа којима се уређују 

општи услови обављања дјелатности, односно посједовање 

рјешења о упису у одговарајући регистар,  

- обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења. 

3.2. Категорија радног мјеста: Четврта категорија  

3.3. Звање службеника: Не разврстава се  

3.4. Потребан број запослених: 1 (један)  

3.5. Врста и степен стручне спреме: Поред општих услова 

прописаних законом, посебни услови су:дипломирани 

економиста, дипломирани правник, дипломирани инжењер 

електротехнике било којег стручног звања или усмјерења, 

дипломирани инжењер машинства, дипломирани инжењер 

технологије, дипломирани инжењер хемијске технологије, 

дипломирани инжењер хемијских процеса,  дипломирани 

инжењер текстилног инжењерства или дипломирани 

туризмолог.  

ВСС, односно први циклус одговарајућег студија који се 

вреднује са најмање 240 ECTS бодова или први и други циклус 

који се у збиру вреднују са најмање 300 најмање ECTS бодова, 

или интегрисани студиј који се вреднује са најмање 300 ECTS 

бодова. 

   

3.6 Потребно радно искуство: 3 (три) године радног искуства 

у одговарајућем смјеру и степену стручне спреме и положен 

стручни испит за рад у градској/ општинској  управи и 

познавање рада на рачунару  

3.7. Посебни услови: 

1)  сложеност послова –прецизно одређени сложени послови у 

којима се примјењују утврђене методе рада , поступци или 

стручне технике, 

2) самосталност у раду – самосталност у раду ограничена је 

повременим надзором и помоћи непосредног руководиоца у 

рјешавању сложених стручних питања, 

3) одговорност – одговорност за правилну примјену метода 

рада, поступака или стручних техника,  

4) пословна комуникација и кореспонденција – контакти унутар 

и изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остварењу циљева рада органа 

јединице локалне самоуправе. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за инспекцијске 

послове 

 

 

4) Инспектор за храну 

4.1.  Опис послова радног мјеста: 

- обавља инспекцијски надзор  у погледу придржавања прописа 

који се односе на храну у спољнотрговинском и унутрашњем 

надзору, надзор над санитарно-хигијенским стањем објеката у 

којима се врши производња и промет хране и у другом 

управним надзору  над прометом и здравственом исправношћу 

хране,  

- надзор над здравственом исправношћу воде за пиће, 

- надзор над санитарно – хигијенским стањем објеката и 

просторија  у којима се врши производња, прерада, обрада, 

чување, послуживање и промет хране, 

-надзор над транспортом хране и хигијенским стањем 

превозних средстава којима се врши превоз хране,као и надзор 

у другим управним подручјима који су посебним прописима 

стављени у надлежност инспекције за храну, 

- у оквиру вршења послова из редовне надлежности врши 

инспекцијски надзор над примјеном прописа којима се уређују 

општи услови обављања дјелатности, односно посједовање 

рјешења о упису у одговарајући регистар,  

- обавља и друге послове по налогу начелника  Одјељења, 

4.2. Категорија радног мјеста: Четврта категорија  

4.3. Звање службеника: Не разврстава се 

4.4. Потребан број запослених: 1 (један) 

4.5. Врста и степен стручне спреме: Поред општих услова 

прописаних законом, посебни услови су: дипломирани хемичар, 

дипломирани инжењер прехрамбеног инжењерства, 

дипломирани инжењер технологије,  дипломирани инжењер 

прехрамбене технологије, дипломирани инжењер за контролу 

квалитета и безбједности намирница, доктор медицине, 

дипломирани нутрициониста, дипломирани санитарни 

инжењер, дипломирани инжењер пољопривреде, дипломирани 

инжењер пољопривреде за прехрамбену технологију,   

дипломирани инжењер пољопривреде за прераду и контролу 

пољопривредних производа,  дипломирани инжењер 

пољопривреде за ратарство,   дипломирани инжењер 

пољопривреде за анималну производњу,  дипломирани 

инжењер пољопривреде за сточарство, доктор ветеринарске 

медицине, дипломирани ветеринар ,дипломирани инжењер 

анималне биотехнологије,  дипломирани инжењер биљне 

биотехнологије, дипломирани инжењер пољопривреде – смјер 

биљна производња или дипломирани инжењер 

бионжењеринга,  дипломирани инжењер пољопривреде – смјер  

биљна производња или дипломирани инжењер 

биоинжењеринга,  ВСС, односно први циклус одговарајућег 

студија који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова или први 

и други циклус који се у збиру вреднују са најмање 300  ECTS 

бодова, или интегрисани студиј који се вреднује са најмање 300 

ECTS бодова. 

4.6. Потребно радно искуство:  3 (три) године радног искуства 

у одговарајућем смјеру и степену стручне спреме, положен 

стручни испит за рад у градској/општинској управи и познавање 

рада на рачунару. 

4.7. Посебни услови: 

1)  сложеност послова –прецизно одређени сложени послови у 

којима се примјењују утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике, 

2) самосталност у раду – самосталност у раду ограничена је 

повременим надзором и помоћи непосредног руководиоца у 

рјешавању сложених стручних питања, 

3) одговорност – одговорност за правилну примјену метода 

рада, поступака или стручних техника, 
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4) пословна комуникација и кореспонденција – контакти унутар 

и изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остварењу циљева рада органа 

јединице локалне самоуправе. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за инспекцијске 

послове 

5) Урбанистичко-грађевински инспектор 

5.1. Опис послова радног мјеста: 

- обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа 

који се односе на планирање и уређење простора, грађење и 

грађевинарство, грађевинске материјале и у другим управним 

подручјима када је то одређено посебним прописом, 

- у оквиру вршења послова из редовне надлежности врши 

инспекцијски надзор над примјеном прописа којима се уређују 

општи услови обављања дјелатности, односно посједовање 

рјешења о упису у одговарајући регистар,  

- обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења, 

5.2. Категорија радног мјеста: Четврта категорија 

5.3. Звање службеника: Не разврстава се  

54. Потребан број запослених: 1 (један) 

5.5 Врста и степен стручне спреме: Поред општих услова 

прописаних законом, посебни услови су: дипломирани инжењер 

грађевинарства, дипломирани просторни планер или 

дипломирани инжењер архитектуре, ВСС односно први циклус 

одговарајућег студија који се вреднује са најмање 240 ECTS 

бодова или први и други циклус који се у збиру вреднују са 

најмање 300 ECTS бодова, или интегрисани студиј који се 

вреднује са најмање 300 ECTS бодова.  

5.6. Потребно радно искуство:  3 (три) године радног искуства 

у одговарајућем смјеру и степену стручне спреме, положен 

стручни испит за рад у градској/општинској управи и познавање 

рада на рачунару. 

5.7.  Посебни услови: 

1)  сложеност послова –прецизно одређени сложени послови у 

којима се примјењују утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике, 

2) самосталност у раду – самосталност у раду ограничена је 

повременим надзором и помоћи непосредног руководиоца у 

рјешавању сложених стручних питања, 

3) одговорност – одговорност за правилну примјену метода 

рада, поступака или стручних техника, 

4) пословна комуникација и кореспонденција – контакти унутар 

и изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остварењу циљева рада органа 

јединице локалне самоуправе  

За свој рад одговара начелнику Одјељења за инспекцијске 

послове. 

6) Пољопривредни инспектор 

6.1. Опис послова радног мјеста: 

- обавља инспекцијски надзор у придржавању прописа који се 

односе на примарну биљну производњу, заштиту 

пољопривредног земљишта, подстицаје у пољопривреди 

руралном развоју контролу заштите, унапређења и коришћења 

пољопривредног земљишта,  и руралном развоју и у другим 

управним подручјима када је то одређено посебним прописом.  

-контролу подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, 
-контролу промета, коришћења и квалитета сјемена и садног  
материјала, 

- контролу риболова,заштите и узгоја риба у слатким водама и     
  промета риба, рибарско- чуварске службе и рибарских    
  подручја, 
- контролу промета минералних ђубрива, 
- контролу промета и коришћења средстава за заштиту  биља, 
- контролу држања пчела и услова превоза и смјештаја    
  пчелињака, 
- контролу у области сточарстава, производње и промета   
   сточне хране, 
- контролу производње и промета вина, ракије и дувана, 
- друге области које су посебним прописима стављене у   
  надлежност пољопривредне  инспекције у саставу органа  
  локалне самоуправе,  
- у оквиру вршења послова из редовне надлежности врши       
  инспекцијски надзор над примјеном прописа којима се  уређују   
  општи услови обављања дјелатности, односно посједовање  
  рјешења о упису у одговарајући регистар,  
- обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења. 

6.2. Категорија радног мјеста: Четврта категорија 

6.3. Звање службеника: Не разврстава се 

6.4 Потребан број запослених: 1 (један) 

6.5. Врста и степен стручне спреме  Поред општих услова 

прописаних законом, посебни услови су:дипломирани инжењер 

пољопривреде, дипломирани инжењер пољопривреде за 

заштиту биља, дипломирани инжењер за ратарство и 

повртарство, дипломирани инжењер пољопривреде за 

воћарство и виноградарство, дипломирани инжењер 

пољопривреде за биљну производњу, дипломирани инжењер 

пољопривреде за водопривредне мелиорације , дипломирани 

инжењер пољопривреде за сточарство, дипломирани инжењер 

пољопривреде за механизацију, дипломирани инжењер 

прехрамбене технологије, дипломирани инжењер за контролу 

квалитета и безбједности намирница  или дипломирани 

инжењер агроекономије, ВСС односно први циклус 

одговарајућег студија који се вреднује са најмање 240 ECTS 

бодова или први и други циклус који се у збиру вреднују са 

најмање 300 ECTS бодова, или интегрисани студиј који се 

вреднује са најмање 300 ECTS бодова,  

6.6. Потребно радно искуство: 3 (три) године радног искуства 

у одговарајућем смјеру и степену стручне спреме, положен 

стручни испит за рад у градској/општинској управи и познавање 

рада на рачунару  

6.7.  Посебни услови: 

1)  сложеност послова –прецизно одређени сложени послови у 

којима се примјењују утврђене методе рада , поступци или 

стручне технике, 

2) самосталност у раду – самосталност у раду ограничена је 

повременим надзором и помоћи непосредног руководиоца у 

рјешавању сложених стручних питања, 

3) одговорност – одговорност за правилну примјену метода 

рада, поступака или стручних техника, 

4) пословна комуникација и кореспонденција – контакти унутар 

и изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остварењу циљева рада органа 

јединице локалне самоуправе. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за инспекцијске 

послове. 

7) Комунални полицајац 

7.1. Опис послова радног мјеста: 

- врши комунално инспекцијски надзор над примјеном закона, 

одлука општина, других прописа и општих аката из области 

комуналних и других дјелатности утврђеним посебним законом, 

- обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења, 
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7.2. Категорија радног мјеста: Четврта категорија 

7.3. Звање службеника: Не разврстава се 

7.4. Потребан број запослених: 3 (три)  

7.5. Врста и степен стручне спреме: Поред општих услова 

прописаних законом, посебни услови су: ВСС, односно први 

циклус одговарајућег студија који се вреднује са најмање 240 

ECTS, технолошког, техничког смјера, заштите на раду или 

друштвеног смјера. 

7.6. Потребно радно искуство:  3 (три)  године радног 

искуства у одговарајућем смјеру и степену стручне спреме, 

положен стручни испит за рад у градској/општинској управи  и 

познавање рада на рачунару. 

7.7 .Посебни услови: 

1)  сложеност послова –прецизно одређени сложени послови у 

којима се примјењују утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике, 

2) самосталност у раду – самосталност у раду ограничена је 

повременим надзором и помоћи непосредног руководиоца у 

рјешавању сложених стручних питања, 

3) одговорност – одговорност за правилну примјену метода 

рада, поступака или стручних техника,  

4) пословна комуникација и кореспонденција – контакти унутар 

и изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остварењу циљева рада органа 

јединице локалне самоуправе. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за инспекцијске 

послове.  

8) Самостални стручни сарадник за нормативне акте и 

управно рјешавање 

8.1 .Опис послова радног мјеста: 

- врши управне и друге послове у оквиру своје надлежности, 

- сарађује са другим органима и институцијама у оквиру своје 

надлежности, 

- сарађује са другим инспекцијским органима, 

- пише извјештаје, води евиденцију управних предмета и 

извршених контрола, 

- води евиденцију прекршајних налога у систему РОФ-а, 

- заступа одјељење, као представник овлаштеног органа у 

прекршајним поступцима пред надлежним судовима, 

- пружа стручну и правну помоћ инспекторима и комуналним 

полицајцима, у области нормативно-правних послова и 

управног поступка, 

- обавља послове израде нацрта нормативних аката за потребе 

одјељења, 

- припрема програме, информације и одлуке, 

- учествује у припреми и ажурирању брошура и образаца из 

надлежности одјељења, 

- учествује у припремању и предлаже нове садржаје, који се 

објављују на званичној WEB страници града  Дервента, 

- прати регулативу и иницира израду и новелирање општих 

прописа из надлежности инспекције и комуналне полиције, 

- учествује у изради нацрта рјешења и других аката из области 

инспекцијске и комуналне дјелатности, 

- учествује у припреми и ажурирању образаца из дјелокруга 

рада инспекције и комуналне полиције у оквиру одјељења, 

- издаје одговарајуће потврде из евиденција, којима располаже 

Oдјељење, 

- одговара за законито, ажурно и благовремено обављање 

послова, 

- информише начелника одјељења о своме раду, 

- обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења . 

8.2.Категорија радног мјеста: Пета категорија 

8.3.Звање службеника: Прво звање, 

8.4.Потребан број запослених : 1 (један)  

8.5.Врста и степен стручне спреме и звање: ВСС, поред 

општих услова прописаних законом,  завршен четверогодишњи 

студиј са звањем дипломирани правник или први циклус 

студија- дипломирани правник са најмање 240 ECTS бодова 

или еквивалент.  

8.6. Потребно радно искуство: најмање три (3) године радног 

искуства у траженом степену образовања, положен стручни 

испит за рад у градској/општинској управи  и познавање рада 

на рачунару. 

8.7.Посебни услови: 

1) сложеност послова- сложени послови којима се значајно 

утиче на остваривање циљева из дјелокруга рада, пружање 

стручне и правне помоћи инспекторима и комуналним 

полицајцима, у области нормативно-правних послова и 

управног поступка, 

2) самосталност у раду- ограничен степен самосталности 

повременим  надзором и помоћи начелника одјељења у 

рјешавању  сложених стручних и других питања из дјелокруга  

рада,  

3) одговорност- одговоран је за послове и одлуке којима се 

битно утиче на остваривање циљева рада, за правилну 

примјену метода рада, прописаних поступака или стручних 

техника и за свој рад одговара начелнику Одјељења  и 

4) пословна комуникација и коресподенција- контакти унутар и 

изван органа општине у којима је потребно да се дјелотворно 

пренесу информације које служе остваривању циљева рада 

Одјељења 

За свој рад одговара начелнику Одјељења за инспекцијске 

послове. 

 

 

8. Стручна служба Градоначелника града 

Члан 25. 

У Стручној служби  Градоначленика града утврђују се следећа 

радна мјеста: 
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  Назив радног мјеста                     __     _Број извршилаца____________ 

1. Градски менаџер                                                                                                                                                      1 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

2.  Савјетник Градоначелника града                                                                                                                           2 

  
3. Градски архитекта                                                                                                                                                     1                                                                                                                            
_______________________________________________________________________________________________________________ 

4. Стручни савјетник за нормативно правне  и друге стручне послове за Градоначелника града                        1                                                                                         
 

5. Стручни савјетник за јавне набавке и урбанистичко-грађевинске послове за Градоначелника града             1                                                                                                                                                                           
_______________________________________________________________________________________________________________ 

6. Самостални стручни сарадник за односе с јавношћу                                                                                            1  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

7. Самостални стручни сарадник  за провођење  поступка јавних набавки                                                             1 
_______________________________________________________________________________________________________________                                                                               

8. Самостални стручни сарадник  за провођење поступка јавних набавке мале вриједности                               1                                                                                                             
_______________________________________________________________________________________________________________ 

9. Самостални стручни сарадник за стратешка планирања и  инвестиције                                                             1                                                                            
_______________________________________________________________________________________________________________ 

10. Стручни сарадник  за административно-техничке послове за Градоначелника града            1                
_______________________________________________________________________________________________________________ 

11. Возач                               1  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                          

Члан 26. 

Извршиоци послова из претходног члана у оквиру радног 

мјеста обављају следеће послове: 

1) Градски менаџер  
 
1.1. Опис послова радног мјеста: 
- Менаџер координира рад на припреми и реализацији 

развојних програма и пројеката којима се подстиче економски 

развој, обезбјеђује заштита животне средине, одрживи развој, 

подстичу предузетничке иницијативе, јавноприватно 

партнерство и иницирају измјене прописа ради стварања 

подстицајног амбијента за развој јединице локалне самоуправе. 

Менаџер за свој рад одговара Градоначелнику града . 

1.2. Категорија: - не разврстава се  

 

1.3. Звање: - не разврстава се 

  

1.4. Број извршилаца: 1 (један)  

 

1.5 Врста и степен стручне спреме:  Висока стручна спрема,   

или завршен први циклус студија са најмање остварених  180  

или 240   ЕЦСТ бодова, факултет друштвеног, природног и 

техничког смјера, познавање рада на рачунару. 

 

1.6. Потребно радно искуство: 3 године радног искуства на 

истим или сличним пословима. 

1.7. Посебни услови:  

1) Самосталност у раду: - веома висок степен самосталности у 

раду, повремено ограничен општим и посебним инструкцијама 

и налозима Градоначелника, 

2) Одговорност: - одговоран је за тачност података и 

информација, за стручну заснованост и реалност датих 

процјена и приједлога,- одговоран је за стручно и благовремено  

 

 

 

извршење повјерених послова и задатака утврђених 

програмима, плановима, пројектима и другим актима,  

3) Пословна комуникација: - контакти унутар и изван органа 

Града којима је потребно да се дјелотворно приме и пренесу 

информације, приједлози, препоруке и стручна знања која 

служе остваривању циљева рада Градоначелника града. 

Менаџер о свом раду подноси извјештај градоначелнику. 

Статус: посебан статус , градски менаџер се поставља или 

ангажује на вријема трајања мандата Градоначелника . 

За свој рад одговоран је Градоначелнику града.  

2)Савјетник Градоначелника  

 2.1. Опис послова радног мјеста: 

- проучава и анализира општу и посебну проблематику и 

обавља савјетодавне послове за потребе Градоначелника, 

- координира припрему и израду развојне планске и друге  

документације из надлежности града,  

- учествује у планирању и реализацији планова и програма и 

иницира мјере за унапређење рада Градске управе, 

 - сарађује са органима и институцијама у оквиру своје 

надлежности, 

 - одговара за извршавање послова на усклађивању и 

одржавању система квалитета по важећим стандардима, 

- одговара за стручно и благовремено извршавање послова и  

- обавља и друге послове по овлаштењу Градоначелника.  

2.2. Категорија: - не разврстава се 
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2.3. Звање: - не разврстава се  

2.4. Број извршилаца: 2 (два)  

2.5.  Врста и степен стручне спреме: Висока стручна спрема  

или завршен први циклус са најмање остварених 240 ЕЦСТ 

бодова , завршен  факултет друштвеног, техничког смјера или 

природног смјера , познавање рада на рачунару. 

2.6. Потребно радно искуство: 5 године радног искуства у 

струци 

2.7. Посебни услови:  

1) Самосталност у раду: - веома висок степен самосталности у 

раду, повремено ограничен општим и посебним инструкцијама 

и налозима Градоначелника града. 

2) Одговорност: - одговоран је за тачност података и 

информација, за стручну заснованост и реалност датих 

процјена и приједлога,- одговоран је за стручно и благовремено 

извршење повјерених послова и задатака утврђених 

програмима, плановима, пројектима и другим актима,  

3) Пословна комуникација: - контакти унутар и изван органа 

Града којима је потребно да се дјелотворно приме и пренесу 

информације, приједлози, препоруке и стручна знања која 

служе остваривању циљева рада Градоначелника града. 

Савјетник о свом раду подноси извјештај градоначелнику. 

Статус: посебан статус, савјетник Градоначелника   се 

поставља или ангажује на вријема трајања мандата 

Градоначелника . 

За свој рад одговоран је Градоначелнику града. 

3) Градски архитекта  

3.1. Опис послова радног мјеста: 

 -координира и надзире рад на изради просторног плана града 

Дервента, 

 -пружа стручну помоћ надлежном Одјељењу града Дервента  

код израде просторног плана израђује планове, програме рада 

извјештаје о раду у вези израде просторног плана учествује у 

изради општих и појединачних аката по налогу Градоначелника 

града који су у вези израде просторног плана за свој рад 

одговоран је Градоначелник. 

3.2. Категорија: - не разврстава се 

3.3. Звање: -не разврстава се  

3.4. Број извршилаца: 1 (један)  

3.5.  Врста и степен стручне спреме: Висока стручна спрема  

или завршен први циклус са најмање остварених 240 ЕЦСТ 

бодова , завршен Архитектонски факултет или други факултет 

друштвеног, техничког смјера или природног смјера, познавање 

рада на рачунару, положен стручни испит за рад у 

градској/општинској управи. 

3. 6. Потребно радно искуство: 3 године радног искуства у 

струци. 

3.7. Посебни услови:  

1) Самосталност у раду: - веома висок степен самосталности у 

раду, повремено ограничен општим и посебним инструкцијама 

и налозима Градоначелника града, 

2) Одговорност: - одговоран је за тачност података и 

информација, за стручну заснованост и реалност датих 

процјена и приједлога,- одговоран је за стручно и благовремено 

извршење повјерених послова и задатака утврђених 

програмима, плановима, пројектима и другим актима,  

3) Пословна комуникација: - контакти унутар и изван органа 

Града којима је потребно да се дјелотворно приме и пренесу 

информације, приједлози, препоруке и стручна знања која 

служе остваривању циљева рада Градоначелника града. 

Градски архитекта о свом раду подноси извјештај 

градоначелнику. 

Статус: посебан статус, градски архитекта  се поставља или 

ангажује на вријема трајања мандата Градоначелника. 

За свој рад одговоран је Градоначелнику града. 

4) Стручни савјетник за нормативно правне  и друге 

стручне послове за Градоначелнка града  

4.1. Опис послова радног мјеста: 

- припрема нацрте одлука и других општих и појединачних 

аката које доноси Градоначелник града  уколико припрема 

истих није у дјелокругу градске  управе или других надлежних 

органа, 

- врши стручну контролу нацрта општих и појединачних аката 

које доноси Градоначелник града  и које предлаже Скупштини 

града  у погледу њихове усклађености са законима, Статутом 

града, и одлукама и у погледу њихове правне обраде, 

-припрема нацрте и приједлоге рјешења које доноси 

Градоначелник града за рјешавање у другом степену по 

жалбама на првостепена рјешења Градске управе уколико за 

рјешавање нису надлежни републички органи, 

- самостално води управни поступак и припрема рјешења у 

управним предметима из надлежности Градоначелнка града, 

-припрема или учествује у припремању извјештаја, 

информација и другог материјала за Скупштину града  а који су 

из дјелокруга Градоначелника града, 

 - пружа стручну помоћ Градоначелнику града у области 

нормативно-правних послова, као и послова управног 

рјешавања и прати стање у областима из надлежности 

градоначелника града те предузима потребне мјере за 

благовремено и законито рјешавање,  

- пружа стручну помоћ начелницима Одјељења у области 

нормативно-правних послова као и послова управног 

рјешавања, 

-учествује у изради Нацрта Статута града и његових измјена и 

допуна, 

- анализира статуте и друга општа акта предузећа и установа 

чији је оснивач Град  у циљу давања сагласности 

Градоначелника града, 

-учествује у припреми и спровођењу анализе система 

оцјењивања и обавља друге послове везане за управљање 

људским ресурсима у складу са законом, 

- врши исправку прописа који доноси Градоначелник  града , 

када се утврди да објављени текст прописа не одговара 

изворном тексту прописа,   

- обавља и друге послове које одреди Градоначелник града. 

4.2. Категорија радног мјеста: Трећа  категорија 

4.3. Звање службеника: Не разврстава се  

4.4. Потребан број запослених: 1 (један)  

4.5.  Врста и степен стручне спреме: поред општих услова 

прописаних законом, потребна  је и   ВСС, правни факултет  

или први циклус студија са остварених  најмање 240 ECTS 

бодова или еквивалент, дипл. правник . 
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4.6. Потребно радно искуство: најмање три (3) године радног 

искуства у траженом степену образовања, положен стручни 

испит за рад у градској/општинској управи  и познавање рада 

на рачунару 

4.7. Посебни услови:  

1)  сложеност послова: израда нормативних аката те 

рјешавање сложених проблема и задатака, пружање савјета и 

стручне помоћи Градоначелника града 

2) самосталност у раду: степен самосталности који укључује 

повремени надзор, те општа и посебна упутства 

Градоначелника града 

3) одговорност: одговорност за правилну примјену 

методологије рада, поступака и стручних техника, те 

спровођење општих аката из одређене облати 

4) пословна комуникација и кореспонденција: контакти унутар и 

изван органа у сврху прикупљања и размјене информација. 

За свој рад одговара Градоначелнику града 

5) Стручни савјетник за јавне набавке и урбанистичко-

грађевинске послове Градоначелника  

5.1. Опис послова радног мјеста 

-    координир за поступке свих јавних набавки, 

- учествује у припреми, изради и координацији при 
изради плана капиталних инвестиција  и стратегији  
развоја општине за укупне инфраструктурне 
капацитете  и друге објекте у власништву општине  и 
од општег интереса за општину; 

- прати  реализацију израде инвестицоно техничке 
документације и инвестиционо техничких пројеката из 
плана капиталних улагања; 

- учествује у раду припрема смјерница и пројектних 
задатака за израду техничке документације за 
пројекте из плана капиталних улагања; 

- Врши по потреби стручни технички надзор приликом 
градње и реализације објеката из плана капиталних 
инвестиција и координацију са надзорним органима; 

- припрема техничке спецификације за тендерску 
документацију јавних набавки за инфраструктурне 
пројекте који су предвиђени планом капиталних 
улагања; 

- прати израду пројектно техничке документације 
инвестиција и пројеката модернизације 
инфраструктурних  и других објеката,који су од општег 
интереса  и у интересу општине; 

- даје приједлоге за квалификационе услове и остале 
техничке услове приликом расписивања набавки за 
инфраструктурне  пројекте, предвиђене планом 
капиталних улагања; 

- даје стручна мишљења у пословима техничке и 
имовинско – правне природе од интереса за општину 
као техничка подршка; 

- обавља и друге послове по налогу  начелника. 
 

5.2. Категорија радног мјеста: Трећа категорија 

5.3. Звање службеника: Не разврстава се  

5.4. Потребан број  извршилаца: 1 (један) 

5.5. Врста и степен стручне спреме: Поред општих услова 

прописаних законом  посебни услови су: ВСС, грађевиски 

факултет, или први циклус студија са најмање 240 ESTS, 

бодова – дипломирани инжењер грађевинарства, лиценцу 

издату од надлежног органа за обављање послова израде 

техничке документације и надзора над грађењем.  

5.6. Потребно радно искуство: најмање 5 године радног 

искуства у траженом степену образовања у органима управе, 

положен стручни испит за рад у општинској управи и познавање 

рада на рачунару. 

За свој рад одговара Градоначелнику града 

6) Самостални стручни сарадник  за односе с јавношћу 

6.1.  Опис послова  радног мјеста:  

- даје информације средствима јавног информисања о 

питањима извршавања послова из дјелокруга  Градоначелника 

града  и Градске  управа, 

- објављује одређене извјештаје у средствима јавног 

информисања, 

-одржава конференцију за штампу о питањима извршавања 

послова из надлежности Градске  управе, 

- води роковник обавеза Градоначелник града  у вези 

обављања његове функције, 

- са начелницима одјељења ради на идентификовању одлука и 

пројеката који захтијевају јавно представљање грађанима у 

циљу дјелотворности, 

- проводи активности на обезбјеђењу примјене средстава 

јавног представљања (координирана активност и сарадња с 

медијима), 

- обавља и друге послове које одреди Градоначелник града. 

6.2. Категорија радног мјеста:  Пета категорија  

6.3. Звање службеника: Прво звање 

6.4. Број извршилаца: 1 (један)  

6.5. Врста и степен стручне спреме: поред општих услова 

прописаних законом потребна је и ВСС друштвеног смјера или 

први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова 

или еквивалент.   

6.6. Потребно радно искуство: најмање три (3) године радног 

искуства у траженом степену образовања и  положен стручни 

испит за рад у градској/општинској управи  и познавање рада 

на рачунару. 

6.7. Посебни услови: 

1)  сложеност послова: прецизно одређени сложени послови у 

којима се примјењују утврђене методе рада , поступци или 

стручне технике 

2) одговорност: одговорност за правилну примјену метода рада 

поступака или стручних техника 

3) самосталност у раду: самосталност у раду ограничена је 

повременим надзором и помоћи непосредног руководиоца  у 

рјешавању сложених и стручних  питања 

4) послован комуникација и кореспонденција: контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да дјелотвороно пренесу 

информације које служе остварењу циљева рада 

За свој рад одговара Градоначелнику града. 

7)  Самостални стручни сарадник за провођење поступка 

јавних набавки 

7.1. Опис послова радног мјеста: 

- учествује у планирању јавних набавки и план јавних набавки 

поставља на интернет страницу, 

- предлаже приједлоге акта о покретању јавне набавке за 

основне поступке јавне набавке и набавке из плана капиталних 

инвестиција, 
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- учествује и координира у припреми тендерске документације, 

обједињавање свих елемената тендерске документације, врши 

објаву тендерских документација, 

- сачињава сва обавјештења за основне поступке јавне набавке 

и одговоран је за тачност унесених података у информациони 

систем Е-набавке, као главни оператер у информационом 

систему, 

- предлаже чланове комисије, припрема приједлоге одлука и 

обавјештења о избору најповољнијег понуђача/поништење 

поступка,  

- прослеђује обавјештења о избору најповољнијег 

понуђача/поништење поступка понуђачима/кандидатима и 

објављује на интернет страници уговорног органа све наведене 

одлуке, 

- прати рокове и сачињава приједлог уговора, 

- доставља извјештај о проведеној набавци Агенцији за јавне 

набавке, сачињава сажетак јавне набавке и објављује у 

Службеном гласнику БиХ и сачињава обавјештење о додјели 

уговора/поништењу, 

- објављује на интернет страници уговорног органа основне 

елементе уговора и врши ажурирања према информацијама 

одјељења која прате уговор, 

- заједно са Комисијом за набавке припрема изјашњења 

Канцеларији за разматрање жалби и прослеђује сву потребну 

документацију по изјављеним жалбама, 

- проводи процедуре јавне набавке чији предмет су услуге из 

Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, осим ако се те 

услуге не проводе поступцима мале вриједности, 

- архивира предмете према законима који се односе на 

архивирање (уговоре, захтјеве, понуде, тендерску 

документацију и документе који се односе на испитивање и 

оцјењивање захтјева и понуда, као и друге документе који су 

везани за набавку), 

- обавља и друге послове и задатке које му повјери 

Градоначелник града . 

7.2. Категорија радног мјеста: Пета категорија  

7.3. Звање службеника: Прво  звање 

7.4. Број извршилаца: 1 (један)  

7.5. Врста и степен стручне спреме: поред општих услова 

прописаних законом потребан је и  ВСС, економски факултет 

или први циклус студија са  оставрених најмање 240 ECTS 

бодова или еквивалент. 

7.6. Потребно радно искуство: најмање двије  (2) године 

радног искуства, положен стручни испит  за рад у  

градској/општинској управи  познавање рада на рачунару. 

7.7. Посебни услови:  

1)  сложеност послова: прецизно одређени сложени послови у 

којима се примјењују утврђене методе рада , поступци или 

стручне технике, 

2) одговорност: одговорност за правилну примјену метода рада 

поступака или стручних техника, 

3) самосталност у раду: самосталност у раду ограничена је 

повременим надзором и помоћи непосредног руководиоца  у 

рјешавању сложених и стручних  питања, 

4) послован комуникација и кореспонденција: контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да дјелотвороно пренесу 

информације које служе остварењу циљева рада. 

За свој рад одговара Градоначелнику града. 

8) Самостални стручни сарадник за провођење поступка 

јавних набавки мале вриједности  

8.1. Опис послова радног мјеста:  

- предлаже приједлоге акта о покретању јавне набавке за 

поступке мале вриједности, 

- учествује и координира у припреми тендерске документације, 

обједињавање свих елемената тендерске документације, врши 

објаву/прослеђивање тендерских документација за поступке 

мале вриједности, 

- сачињава сва обавјештења за поступке мале вриједност јавне 

набавке и одговоран је за тачност унесених података у 

информациони систем Е-набавке, као помоћни оператер у 

информационом систему, 

- предлаже чланове комисије, припрема приједлоге одлуке и 

обавјештења о избору најповољнијег понуђача/поништење 

поступка за поступке мале вриједности, 

- прослеђује обавјештења о избору најповољнијег 

понуђача/поништење поступка понуђачима/кандидатима и 

објављује на интернет страници уговорног органа све наведене 

одлуке за поступке мале вриједности, 

- прати рокове и сачињава приједлог уговора за поступке мале 

вриједности, 

- доставља извјештај о проведеној набавци Агенцији за јавне 

набавке за поступке мале вриједности, 

- сачињава акте за набавке које су изузете од примјене Закона 

о јавним набавкама и доставља изјвештаје Агенцији за јавне 

набавке за набавке које су изузете примјене Закона о јавним 

набавкама,  

- објављује на интернет страници уговорног органа основне 

елементе уговора и врши ажурирања према информацијама 

одјељења која прате уговор за поступке мале вриједности, 

- заједно са Комисијом за набавке припрема изјашњења 

Канцеларији за разматрање жалби и прослеђује сву потребну 

документацију по изјављеним жалбама за поступке мале 

вриједности, 

- сачињава извјештаје и доставља информације у 

информациони систем за уношење података о инвестиционим 

пројектима (PIMIS), 

- архивира предмете према законима који се односе на 

архивирање (уговоре, захтјеве, понуде, тендерску 

документацију и документе који се односе на испитивање и 

оцјењивање захтјева и понуда, као и друге документе који су 

везани за набавку), 

- обавља и друге послове и задатке које му повјери 

Градоначелник града. 

8.2. Категорија радног мјеста: Пета категорија  

8.3. Звање службеника: Друго  звање 

8.4 Број извршилаца: 1 (један)  

8.5. Врста и степен стручне спреме:  поред општих услова 

прописаних законом потребна је и ВСС, економски факултет, 

или први циклус студија са оставрених најмање 240 ECTS 

бодова или еквивалент. 

8.6. Потребно радно искуство: најмање  двије (2)  година 

радног искуства, положен стручни испит  за рад у 

градској/општинској управи  познавање рада на рачунару 
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8.7. Посебни услови: 

 1)  сложеност послова: прецизно одређени сложени послови у 

којима се примјењују утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике, 

2) одговорност: одговорност за правилну примјену метода рада 

поступака или стручних техника, 

3) самосталност у раду: самосталност у раду ограничена је 

повременим надзором и помоћи непосредног руководиоца  у 

рјешавању сложених и стручних  питања, 

4) послован комуникација и кореспонденција: контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да дјелотвороно пренесу 

информације које служе остварењу циљева рада. 

За свој рад одговара Градоначелнику града 

9)  Самостални стручни сарадник  за стратешка планирања 

и инвестиције 

9.1. Опис послова 

-Прати израду пројектно-техничке документације и реализацију 

исте, израђује предмјере и предрачуне радова за процјене 

инвестиција и пројеката модернизације инфраструктурних 

објеката, 

-Врши стручни надзор на  реализацији пројеката, 

-Учествује у припреми и изради пројеката и програма од општег 

интереса из стручне области ради кандидовања истих према 

средствима из републичких и међународних фондова 

-Прати конкурсе и доступност фондова међународних 

донатора, 

-Учествује у припреми и кандидатури међународних и развојних 

пројеката на пољу изградње и модернизације 

инфраструктурних објеката, 

-Учествује у раду стручних комисија, 

-Обавља и друге послове по налогу Градоначелника града. 

9.2. Категорија радног мјеста: Пета категорија  

9.3. Звање службеника: Прво   звање 

9.4. Број извршилаца : 1 (један)  

9.5. Врста и степен стручне спреме: поред општих услова 

прописаних законом потребна је и  ВСС, природне или техничке 

науке, или први циклус студија са остварених најмање 240 

ECTS бодова или еквивалент . 

9.6. Потребно радно искуство: најмање  три  (3) година  

радног искуства и положен стручни испит за рад у 

градској/општинској управи. 

9.7. Посебни услови: 

 1)  сложеност послова: прецизно одређени сложени послови у 

којима се примјењују утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике, 

2) одговорност: одговорност за правилну примјену метода рада 

поступака или стручних техника, 

3) самосталност у раду: самосталност у раду ограничена је 

повременим надзором и помоћи непосредног руководиоца  у 

рјешавању сложених и стручних  питања, 

4) послован комуникација и кореспонденција: контакти унутар и 

изван органа у којима је потребно да дјелотвороно пренесу 

информације које служе остварењу циљева рада. 

За свој рад одговара Градоначелнику града 

10) Стручни сарадник за административно-техничке 

послове за Градоначелника града 

10.1. Опис послова радног мјеста: 

- обавља административне и техничке послове за 

Градоначелника града  и Стручну службу Градоначелника 

града, 

- разврстава пошту Градоначелника града  и друге материјале 

и стара се о њиховој реализацији, 

- обавља административне послове за комисије и друга радна 

тијела која образује  Градоначелник града  а чији задатак није 

из дјелокруга ниједног Одјељења, 

- отпрема оригинале  аката које доноси Градоначелник града , 

- води евиденцију путних налога за службена путовања 

функционера  и службеника у Стручној служи Градоначелника 

града, 

- обавља и друге послове које одреди Градоначелник града.. 

10.2. Категорија радног мјеста: Седма категорија  

10.3. Звање службеника: Прво звање  

10.4. Број извршилаца: 1 (један) 

10.5. Врста и степен стручне спреме: поред општих услова 

пропсианих законом потребна је и  ССС, гимназија или 

управно-административна школа. 

10.6. Потребно радно искуство: најмање 2 године радног 

искуства и положен стручни испит за рад уградској/општинској 

управи. 

10.7. Посебни услови:  

1) сложеност послова- рутински послови са великим бројем 

међусобно повезаних  различитих задатака  у којим се 

примјењују утврђене методе  у којим се примјењују једноставне 

и пецизно утврђене методе рад и поступци, 

2) самосталност у раду-  ограничена је  надзором и помоћи  

непосредног руководиоца у рјешавању стручних питања, 

3) одговорност- за правилну примјену метода рада, поступака и 

стручних техника, 

4)пословна комуникација- контакти унутар основне и 

унутрашње организационе јединице. 

За свој рад одговара Градоначелнику града. 

11) Возач 

11.1. Опис послова радног мјеста: 

-управља службеним путничким возилом по издатом налогу, 

-врши редовно одржавање и контролу употребе и техничке 

исправности возила (вањско и унутрашње прање, стање гума, 

подмазивање, стање каросерије, таблица, кочница, електро 

инсталације и сл.), 

-врши мање поправке на возилу, 

-води рачуна о благовременој снабдјевености возила горивом, 

мазивом и другим потрошном средствима, осигурању, 

техничком прегледу и регистрацији, 

-води прописане евиденције о коришћењу возила и 

благовремено врши правдање коришћења возила, утрошеног 

горива, мазива и других трошкова, 

-по потреби доставља пошту Градске управе, 
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-обавља и друге послове по налогу Градоначелника града. 

11.2. Статус: Намјештеник   

11.3. Потребан број запослених: 1 (један)  

11.4. Врста и степен стручне спреме : поред општих услова 

пропсианих законом потребна је и ССС у  четворогодишњем 

трајању, друштвеног или техничког смјера. 

11.5. Потребно радно искуство: шест (6)  мјесеци радног 

искуства и  положен испит за возача Б категорије и стручни 

испит за управљање моторним возилима. 

 11.6.Одговорност: одговорност за благовремено и 

економично извршавање повјерених послова.  

За свој рад одговара Градоначелнику града. 

 

 

 

10. Јединица за интерну ревизију  

Члан 27. 

У Јединици за интерну ревизију утврђују се следећа радна 

мјеста: 

 

 

 

Назив радног мјеста     ______ Број извршилаца_________________ 

1. Руководилац јединице за интерну ревизију                                                                                                 1                                                                                            
_______________________________________________________________________________________________________________ 

2. Интерни ревизор                                                                                                                                            1 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                             Члан 28. 

Извршиоци послова из претходног члана у оквиру радног 

мјеста обављају следеће послове: 

1)Руководилац јединице за интерну ревизију 

1.1. Опис послова: 

- руководи радом Јединице за интерну ревизију  и одговоран је 

за законитост и извршење послова  Јединице, а има и  

надлежност интерног ревизора, 

- припрема оперативна упутства и упутство о интерној ревизији, 

у складу са одговарајућим прописима, 

-припрема стратешки план за период од три године, 

- припрема годишњи план ревизије на бази анализе,  оцјене 

ризика и усвојеног стратешког плана, те након његовог 

усвајања од Градоначелника града , осигура његово адекватно 

спровођење и надзор над његовим извршавањем, 

-организује и координише активности интерне ревизије и 

надзире спровођење планираних  оперативних програма 

ревизора, у складу са усвојеном методологијом, 

-информише Градоначелника града о постојању сукоба 

интереса у вези са његовим задатком, 

- информише Градоначелника града  о утврђеним 

неправилностима и елементима који указују на кривично дјело, 

- осигурава квалитет рада интерне ревизије у складу са 

правилима ресорног Министарства/Централне јединице за 

хармонизацију, евидентира све активности ревизије и чува 

релевантну документацију, 

- информише руководство ревидираних јединица о почетку 

ревизије, 

-доставља  извјештаје о појединачним ревизијама руководству 

ревидиране јединице и Градоначелнику града, те прати 

спровођење препорука интерне ревизије, 

- припрема годишњи и полугодишњи извјештај интерне 

ревизије у прописаним роковима и доставља их надлежним 

субјектима, укључујући и статус реализације датих препорука 

за извјештајни период, 

 

-доставља Градоначелнику града  годишњи извјештај о раду 

интерне ревизије и процјену адекватности и ефективности 

система финансијског управљања и контроле за ревидиране 

процесе, 

- достави руководиоцу субјекта извјештаје о евентуалним 

опструкцијама према руководиоцу јединице за интерну ревизију 

и интерним ревизорима у току вршења ревизије, 

-анализира и оцјењује могућности и ресурсе интерне ревизије  

у односу на годишњи план и осигурава њихово ефикасно 

коришћење,  

-извјештава и даје препоруке Градоначелнику  у вези са 

питањима организације Јединице за интерну ревизију, 

-осигурава континуирану обуку запослених у Јединици, те 

обезбјеђује његову имплементацију, 

- осигура висок квалитет активности интерне ревизије и 

примјену прописа које доноси министар, 

- размотри потребу ангажовања (интерних или екстерних) 

експерата, 

- остварује сарадњу са Централном јединицом за 

хармонизацију ради добијања препорука и смјерница за рад 

интерне ревизије, 

- сарађује са Главним службом за ревизију јавног сектора 

Републике Српске, 

- осигура ефикасно коришћење ресурса додијељених за 

извршавање функције интерне ревизије, 

- обавља друге послове из дјелокруга интерне ревизије, по 

налогу Градоначелника. 

1.2 Категорија радног мјеста: Прва категорија 

1.3 Звање: не разврстава се 

1.4. Сложеност: 

- веома висок степен сложености, који подразумијева 

обављање најсложенијих послова из дјелокруга рада Јединице 

за интерну ревизију  којима се значајно утиче на извршавање 

надлежности корисника буџета града, планирање, вођење и 

координацију послова интерне ревизије 
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1.5. Самосталност у раду: 

- веома висок степен самосталности у раду у најсложенијим 

стручним питањима из свог дјелокруга, ограничену само 

општим смјерницама интерне ревизије,  којом се обезбјеђује 

поштовање основних принципа независности и објективности,  

1.6. Одговорност: 

- веома висок степен одговорности који укључује одговорност 

за руковођење,  послове и одлуке  Јединице за интерну 

ревизију , 

- одговоран је за законито, благовремено и економично 

извршавање послова из дјелокруга рада Јединице за интерну 

ревизију, 

- одговоран је за правилну примјену смјерница и методолошких 

упутстава/стручних техника интерне ревизије, 

- одговоран је за исправност и одржавање средстава рада, 

- за свој рад одговоран је Градоначелнику града. 

1.7. Пословна комуникација: 

- стална комуникација унутар и изван града   ради адекватне 
размјене информација и провођења плана интерне ревизије, у 
функцији остваривања циљева рада свих буџетских корисника  
и рационалном трошењу средстава,  
 

1.8. Услови: 

- ВСС, завршен економски факултет (VII) или први циклус 

студија са најмање 240 ЕЦТС бодова, економског смјера, 

-пет година радног искуства у траженом степену образовања,од 

чега најмање три године на пословима интерне или екстерне  

ревизије, 

- посједовање цертификата и лиценце  овлашћеног ревизора 

или друго звање условљено Правилником о запошљавању 

интерних ревизора, које објави Централна јединица за 

хармонизацију, 

- положен стручни испит за рад у градској/општинској управи, 

- познавање рада на рачунару . 

1.9. Број извршилаца: 

- 1 извршилац 

За свој рад одговара Градоначелнику. 

2) Интерни ревизор 

2.1. Опис послова: 

- спроводи план ревизије за вријеме вршења активности 

ревизије, 

-прати и примјењује прописе, смјернице, прихваћене стандарде 

и етичке норме из области интерне ревизије, 

-помаже у изради стратешког и годишњег плана, који припрема 

руководилац Јединице за интерну ревизију,    

-припрема најаву појединачне ревизије и план појединачне 

ревизије, спроводи одобрене програмске активности ревизије у 

складу са методолошким упутствима интерне ревизије, 

-информише руководиоца Јединице за интерну ревизију о 

евентуалном угрожавању независности у раду и сукобу 

интереса везано за ревизију, те појави сумње на криминалне 

радње уколико су уочене у току ревизије, 

-проучава документацију да вреднује налазе ревизије и 

документује их доказима за потребно извођење закључака, те 

враћа оригинална документа након завршетка ревизије, 

-припрема нацрт извјештаја, са приједлогом препорука,  

проводи поступак усаглашавања налаза са одговорним лицима 

ревидираних јединица, те разматра коментаре на нацрт 

извјештаја и укључује их у коначан  извјештај,  

-прати реализацију препоручених корекција и информише 

руководиоца Јединице за интерну ревизију о отклањању 

недостатака и побољшању ефикасности управљања ризицима, 

контролама и процесима, 

-обавјештава руководиоца Јединице за интерну ревизију о 

потреби ангажмана екстерног експерта, 

- обезбјеђује потпуну заштиту тајности свих података и 

информација и чување цјелокупне радне документације за 

сваку обављену ревизију, 

-обавља друге послове из дјелокруга интерне ревизије, по 

налогу руководиоца Јединице за интерну ревизију. 

2.2. Категорија: 

- четврта категорија 

2.3. Звање: 

- не разврстава се 

2.4. Сложеност: 

- висок степен сложености, који подразумијева обављање 

веома сложених послова из дјелокруга рада Јединице за 

интерну ревизију којима се значајно утиче на планирање, 

извршавање и координацију послова  интерне ревизије. 

2.5. Самосталност у раду: 

-висок степен самосталности у раду у најсложенијим стручним 

питањима из области интерне ревизије, према општим 

смјерницама за рад интерних ревизора и основним принципима 

независности и објективности. 

 

2.6. Одговорност: 

- одговоран је за законито, благовремено и економично 

извршавање послова из дјелокруга рада Јединице за интерну 

ревизију, 

- висок степен одговорности за спровођење интерне ревизије 

према одобреном плану, у складу са утврђеном методологијом, 

- одговоран је за исправност и одржавање средстава рада, 

- за свој рад одговоран је руководиоцу Јединице за интерну 

ревизију. 

2.7. Пословна комуникација: 

- стална комуникација унутар Градске   управе, укључујући и 

друге буџетске кориснике и субјекте у циљу дјелотворне 

размјене информација у спровођењу ревизија, 

2.8. Услови: 

- ВСС, завршен економски факултет (VII) или први циклус 

студија са најмање 240 ЕЦТС бодова, економског смјера, 

- да има најмање три ( 3 ) године радног искуства у траженом 

степену стручне спреме, од чега двије године на пословима 

интерне или екстерне ревизије, и 

-посједовање цертификата и лиценце ревизора односно  звање 

условљено правилима које објави Централна јединица за 

хармонизацију,  за обављање послова интерне ревизије у 

јавном сектору, 

-положен стручни испит за рад у градској/општинској управи, 
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- познавање рада на рачунару . 

2.9. Број извршилаца: 

- 1 извршилац  

За свој рад одговара руководиоцу Јединице за интерну 

ревизију. 

                                                          

IV ЗАПОСЛЕНИ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ И ПРАВИЛА 

РАСПОРЕЂИВАЊА 

Члан 29. 

Запослени и њихов дјелокруг рада  

(1) Запослени обављају послове који су им описом послова 

радног мјеста додијељени у дјелокруг рада и дужни су да их 

извршавају у складу са одговорностима утврђеним законом, 

другим прописима и овим Правилником.  

(2) Запослени су дужни да учествују у раду радних тијела, 

комисија као и у раду стручних тимова које образује 

Градоначелник  града или Скупштина града. 

(3) Обављање послова из става 2. овог члана сматра се 

пословима из дјелокруга рада запосленог. 

Члан 30. 

Статус запослених у Градској управи:  

 (1) У Градској управи послове радног мјеста обављају 

запослени у статусу градског службеника, намјештеника или у 

посебном статусу у складу са законом и овим Правилником. 

 (2) Службеник је запослено лице које професионално обавља 

послове градске управе и стручне службе из самосталних 

надлежности и пренесених послова републичке управе на Град 

Дервентаа,  а нарочито нормативно правне послове, извршење 

закона и других послова, води управни поступак, обавља 

послове интерне ревизије, обавља рачуноводствене послове, 

врши инспекцијски и комунално инспекцијски надзор, 

административне послове и друге стручне послове из 

надлежности јединице локалне самоуправе. 

 (3) Намјештеник је запослено лице које у градској управи и 

стручној служби обавља помоћне техничке и друге послове чије 

обављање је потребно ради привременог и несметаног 

обављања послова из надлежности јединице локалне 

самоуправе  

(4) У посебном статусу у Градској управи су запослена лица 

која обављају послове за Градоначлника, града а то су : 

- савјетници Градоначелника,  

- градски архитекта, и  

- градски менаџер ,  те се на исте примјењују опште одредбе о       

раду. 

(5)  Градски службеници  у складу са законом су: 

 - секретар Скупштине града, 

 - начелник одјељења,  

-  начелник службе,  

- шеф одсјека,  

- стручни савјетник, 

 - инспектор,  

- интерни ревизор, 

 - комунални полицајац, 

 - самостални стручни сарадник  

- виши стручни сарадник и 

 - стручни сарадник. 

Члан 31. 

Стицање статуса градског службеника  

(1) Статус градског службеника стиче лице које је на основу 

коначног акта о  именовању или коначног акта о заснивању 

радног односа у Градској управи запослено за обављање 

послова за које је законом, другим прописом и овим 

Правилником предвиђено да послове радног мјеста обавља 

лице у статусу градског службеника, даном ступања на рад на 

радном мјесту. 

(2) Поред случајева из става 1. овог члана, статус градског 

службеника стиче запослени у радном односу у Градској управи 

на основу коначног акта о распоређивању на радно мјесто за 

које је овим Правилником предвиђено да послове радног мјеста 

обавља лице у статусу градског службеника, даном ступања на 

радно мјесто на које је распоређен. 

Члан 32. 

Премјештање службеника  

 Опште правило  

(1) Приликом заснивања радног односа у Градској управи, 

запослени се распоређује на обављање послова радног мјеста 

ради чијег обављања је засновао радни однос. 

 (2) Током трајања радног односа у Градској управи, запослени 

може бити привремено или трајно премјештен на обављање 

других послова, у складу са законом, другим прописима, 

колективним уговором и овим Правилником.  

Члан 33. 

(1) За премјештај службеника због потребе рада није потребна 

сагласност службеника, а службеник на руководећем радном 

мјесту не може бити премјештен . 

 (2) Током трајања радног односа, запослени у Градској управи 

се премјештају :  

- када је потреба за распоређивањем настала као посљедица 

реорганизације Градске управе или појединих њених 

организационих јединица (у случају смањења обима послова, 

укидања радних мјеста, услед техничких или других 

унапређења организације рада), или престанка мандата 

односно разрјешења запосленог који је изабран односно 

именован на јавну функцију или другу позицију, под условима 

утврђеним законом и ако постоји упражњено радно мјесто 

утврђено овим Правилником на које се може распоредити, или 

у случају доношења новог правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста у Градској управи, или у другим 

случајевима утврђеним законом, и другим прописима. 

 (3) На основу указане потребе, у случајевима из става 1. и 2. 

овог члана, премјештање запослених врши Градоначелник 

града.  

Члан 34. 

Посебни случајеви премјештаја  

(1) Градски службеник и други запослени може без његове 

сагласности бити привремено премјештен на друго 

одговарајуће радно мјесто због повећаног обима послова или 

због потребе замјене одсутног службеника при чему задржава 

сва права на свом радном мјесту . 
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 (2) Премјештај из става 1. овог члана траје док постоји разлог 

таквог распореда, односно до спровођења одговарајућег 

поступка запошљавања или распоређивања.  

(3) Жалба на акт о распоређивању, у складу са ставом 1. и 2. 

овог члана, не одлаже извршење.  

(4) Замјена одсутног службеника или другог запосленог због 

краћег одсуства, у складу са посебним општим актом, не 

сматра се распоређивањем.  

Члан 35. 

 Нераспоређени запослени 

 (1) Службеник запослен на неодређено вријеме стиче статус 

запосленог за чијим радом престала   потреба због укидања 

или смањења надлежности јединице локалне самоуправе или 

измјене Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста условљене промјеном послова 

које обављају у Градској управи када не постоји радно мјесто 

на које службеник може бити распоређен или усклађивање 

броја запослених у Градској управи са критеријумима за 

утврђивању максималаног броја запослених .  

(2) Запослени у Градској управи који не буде распоређен у 

складу са законом и овим Правилником постају нераспоређени, 

о чему Градоначелник доноси рјешење .У статусу 

нераспоређеног , службеник може бити најдуже три мјесеца, од 

настанка разлога због кога није распоређен.За вријеме трајања 

нераспоређености службеник има право на плату коју је 

остварио према посљедњем рјешењу донесеном прије стицања 

статуса нераспоређеног .  

(3) Права, дужности и одговорности запосленог који је остао 

нераспоређен утврђује Градоначелник посебним актом, у 

складу са законом, колективним уговором, правилником  и 

другим прописима.  

Члан 36. 

Вишак службеника  

Критеријуми за утврђивање вишка запослених у Градској 

управи  

(1) Вишак запослених у Градској управи може постојати када 

запослени не буде распоређен на радно мјесто у складу са 

његовом стручном спремом и другим прописаним условима, у 

року од три мјесеца од када је нерапосређен. 

 (2) Критеријуме за проглашење вишка запослених и програм 

збрињавања вишка запослених доноси Градоначелник, града 

уз прибављено мишљење синдиката који заступа интересе 

запослених у Градској управи, ако у случајевима из става 1. 

овог члана има најмање 10% запослених у Градској управи који 

су остали нерапосређени. 

(3)  Права у случају вишка запослених Запослени који је 

проглашен вишком има права утврђена законом, колективним 

уговором и програмом збрињавања вишка запослених . 

 

V РУКОВОЂЕЊЕ ГРАДСКОМ  УПРАВОМ И ОДГОВОРНОСТ 

ЗАПОСЛЕНИХ У  ГРАДСКОЈ  УПРАВИ                                                     

Члан 37. 

(1) Градском управом  руководи Градоначелник града  и 

одговоран је за њен рад. 

(2) Одјељењем или службом као организационом јединицом 

руководи начелник одјељења односно службе које  именује 

Скупштина града на приједлог Градоначелника града на оснвоу 

спроведеног јавног конкурса , на мандатни период. 

(3) Стручном службом Скупштине града уколико је образована,   

руководи секретар Скупштине града, којег именује Скупштина 

града  на основу спроведеног јвног конкурса  на мандатни 

период.  

(4) Одсјеком као организационом јединицом у оквиру одјељења 

руководи шеф одсјека, којег именује Градоначелник града на 

оснoву спроведеног јавног конкурса. 

(5) Јединицом за интерну ревизију руководи руководилац 

Јединице за интерну ревизију, којег именује Градоначелник 

града на основу спроведеног јавног конкурса у складу са 

чланом 44. ст.2 Закона о систему финансијских конторла у 

јавном сектору а у вези са чланом 68. ст.1. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе.  

(6) Професионалном ватрогасно-спсилачком јединицом 

рукводи старјешина ПВСЈ, којег именује Градоначелник града 

на оснвоу спроведеног јавног конкурса.  

Члан 38. 

(1)Начелник  одјељења или службе  за свој рад и  рад 

одјељења или службе којим руководе одговарају 

Градоначелнику града . 

(2) Секретар Скупштине града за свој рад одговора 

предсједнику Скупштине града. 

(3) Шеф одсјека  за свој рад и рад Одсјека одговара начелнику 

Одјељења у чијем саставу је Oдсјек. 

(4) Руковдилац јединице за интерну  ревизију за свој рад 

одговара Градоначелнику града 

(5) Старјешина ПВСЈ за свој рад одговара Градоначелнику 

града.       

Члан 39. 

 Службеници и намјештеници  Градске  управе града Дервента   

одговорни су за законито и благовремено извршавање послова 

и задатака и за свој рад сносе одговорност у складу са законом. 

                                                                                                             

VI  ЈАВНОСТ РАДА  

Члан 40. 

(1) Рад Градске управе  управе је јаван. 

(2) Јавност рада се остварује на начин утврђен законом и 

Статутом града. 

Члан 41. 

Обавјештења и информације о обављању послова из 

надлежности Градске  управе даје Градоначелник града  , с тим 

што Градоначелник града  може за давање одговарајућих 

информација овластити поједине службенике који су 

истовремено лично одговорни за тачност и правовременост 

информација. 

                                                                                  

  VII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 42. 

Градоначелник града ће у року од 60 дана од дана ступања на 

снагу  овог Правилника донијети рјешења о распоређивању 

радника на радна мјеста  као и рјешења о престанку потребе за 

радом радника који не буду распоређени у складу са овим 

Правилником.    
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Члан 43. 

Градоначелник града  ће извршити ревизију свих рјешења и 

утврдити статус службеника и других запослених у градској 

управи Дервента. 

За службенике и намјештенике  који ступањем на снагу овог 

Правилника не испуњавају услове утврђене законом и овим 

Правилником , те којим је укинуто радно мјесто или смањен 

број извршилаца на радном мјесту , Градоначелник града  ће 

донијети рјешење у складу са законом.                                                                 

Члан 44. 

Начелници Одјељења и руководиоци посебних организационих 

јединица у оквиру свог дјелокруга рада, дужни су редовно 

пратити и анализирати примјену овог Правилника и 

Градоначелнику града  подносити извјештај уз препоруке за 

унапређење организације и рационализације радних мјеста у 

Градској  управи  града Дервента. 

Члан 45. 

Измјене и допуне овог Правилника врше се по поступку  за 

његово доношење. 

Члан 46. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи 

Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у 

Општинској  управи Дервента  („Службени гласник општине 

Дервента“, број:   11/17, 12/17, 16/17, 18/17, 5/18, 9/18, 15/18, 

11/19 , 8/20 и 2/21).        

Члан 47. 

Саставни дио овог Правилника је организациони дијаграм , 

односно шематски приказ између основних организационих 

јединица и основних и унутрашњих организационих јединица . 

 

 

 

 

Члан 48. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града  Дервента“.  

    

Број: 02- 023-7/21                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                

14. мај 2021. године                              Милорад Симић, с.р.     

Дервента 
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На основу члана 45. T. б),  г)  и  з) Закона о заштити и 

спасавању у вандредним ситуацијама (''Службени гласник 

Републике Српске'' број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о 

заштити становништва од заразних болести (''Службени 

гласник Републике  Српске'' број 90/17, 42/20 и 98/20), Одлуке о 

проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској 

(''Службени гласник Реублике Срске'', број 25/20), члана 59. и 

82. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Реублике Срске'', број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања на територији Општине Дервента 

(''Службени гласник Општине Дервента'', број 4/18), чланa 89. 

став 3. Статута Града Дервента (''Службени гласник Општине 

Дервента'', број 6/21) и Закључка о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 86-1/21 од 

19.05.2021. године, на приједлог Градског штаба за ванредне 

ситуације, Градоначелник града Дервенте, доноси  
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Н А Р Е Д Б У  
О  С П Р О В О Ђ Е Њ У  М Ј Е Р А  З А  Р Е А Г О В А Њ Е  
Н А  П О Ј А В У  Б О Л Е С Т И  И З А З В А Н Е  Н О В И М  

В И Р У С О М  К О Р О Н А  ( C O V I D - 1 9 )  Н А  
Т Е Р И Т О Р И Ј И  Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  

 

1.У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и 

COVID-19 болести на територији Града Дервента и заштите и 

спасавања становништва од 20.05.2021. до 07.06.2021.године 

забрањују се: 

1) сва јавна окупљања у групама већим од 100 лицa, 

2) сва приватна окупљања у групама већим од 50 лица (свадбе, 

крштења, рођендани, прославе и други породични скупови 

сличне природе), 

3) организација и извођење музике уживо у затвореном дијелу 
угоститељског објекта. 

2.  Од 20.05.2021.године до 07.06.2021.године органичава се 

радно вријеме у периоду од од 06:00 до 24:00 часа: 

1) свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без 

обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у 

којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпе 

станице и др.), 

2) приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат 

клубови, казина, томболе и др.). 

3. Од 20.05.2021. до 07.06.2021.године у периоду од 22:00 до 

06:00 часова драгстори могу радити искључиво путем 

шалтерске продаје. 

4. Од 21.05.2021. године дозвољава се организација и 

извођење музике уживо угоститељским објектима за смјештај 

исхрану и пиће у простору за услуживање на отворено (љетна 

башта, тераса , врт) као и на отвореном простору уз строго 

придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ ''Институт за 

јавно здравство Републике Српске''. 

5.Од 21.05.2021. до 07.06.2021. године, а изузетно од тачке 1. 

подтачке 1) ове Наредбе  дозвољавају се такмичарске 

активности спортских организација и спортиста уз присуство 

публике и уз строго придржавање мјера прописаних од стране 

ЈЗУ ''Институт за јавно здравство Републике Српске''. 

6.Дозвољене активности из ове Наредбе спроводе се уз пуну 

одговорност организатора за строго спречавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ ''Институт за јавно здравство 

Републике Српске''. 

7. Задужују се све васпитно - образовне установе и 

градски/општински штабови за ванредне ситуације јединица 

локалних самоуправа у Републици Српској, да у складу са 

епидемиолошком ситуацијом у Републици Српској, редовно 

обавијештавају Министарство просвјете и културе, те да 

уколико буде потребно доставе приједлог за обустављање 

наставе у школама и преласку на одвијање наставе на даљину. 

8. Приједлог за обустављање наставе у школама из тачке 7. 

ове Наредбе може да обухвата  све школе на подручју 

одређене јединице локалне самоуправе или само одређене 

школе са или без подручних одјељења. 

9. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе 

заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се 

придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра,  

како  у затвореном тако и на отвореном простору, те да се 

придржавају упутстава ЈЗУ ''Институт за јавно здравство 

Републике Српске'' за боравак у затвореном простору у 

зависности од дјелатности која се обавља. 

10. Изузетно од тачке 9. ове наредбе обавезе ношења 

заштитне маске су изузета: 

1) дјеца млађа од 7 година живота, 

2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју, 

3) лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру 

спортских објеката. 

11. Препоручује се грађанима да на отвореном простору 

користе заштитне маске уколико није могуће одржавати 

физичко растојање од два метра, а у складу са упутством  ЈЗУ 

''Институт за јавно здравство Републике Српске'' за коришћење 

заштитне маске на отвореном простору. 

12. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне куће, као и 

остали продајни објекти до одреде једно или више лица за 

спровођење епидемиолошких мјера у заједничким просторима 

објекта (главни улаз, пролази, ходници) у складу са таком 9. 

ове наредбе са посебном пажњом на ограничење броја лица у 

објекту у зависности од површине укупног простора објекта. 

13. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица 

која у директном контакту пружају услуге грађанима да: 

1) услуге пружају заштићени маском, 

2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 

3) обезбиједе маскe грађанима који користе њихове услуге, а 

немају их, 

4) се придржавају упутстава ЈЗУ ''Институт за јавно здравство 

Републике Српске'' за организовање рада у зависности од 

дјелатности коју обављају. 

5) одреде једно или више лица за спровођење 

епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз могућност 

ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера. 

14. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да 

услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама  

прописаним од стране ЈЗУ ''Института за јавно здравство 

Републике Српске'' за спречавање појаве и ширења COVID-19 

болести на радном мјесту. 

15. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су: 

1) организовати свој рад уз примјену прописаних 

епидемиолошких мјера од       стране ЈЗУ ''Институт за јавно 

здравство Републике Српске'' са посебном пажњом на 

ограничење броја лица у објекту у зависности од површине 

простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког 

растојања, 

 2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју 

лица која могу боравити у односу на његову површину. 

16. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу 

самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у 

складу са упутством ЈЗУ ''Институт за јавно здравство 

Републике Српске''. 

17. Републички органи управе, органи јединица локалне 

самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења 

дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи 

начин: 

1) на улазу у службене просторије ограничити број лица која 

истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, 

2) одржавати растојање у затвореним просторима од најмање 

два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције 

и појачане хигијене и 

3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама 

локалне самоуправе уз обезбјеђење физичке провидне 

баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту 

запосленом и кориснику. 

18. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи 

Министарство унутрашњих послова, Републичка управа за 

инспекцијске послове путем надлежних инспектора и 

инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и 

Комунална полиција. 

19. Наређује се штабовима за ванредне ситуације јединица 

локалне самоуправе, а посебно штабовима за ванредне 
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ситуације јединица локалне самоуправе у којима је погоршана 

епидемиолошка ситуација да, у складу са Законом о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама (,,Службени гласник 

Републике Српске“, број:121/12 и 46/17) а због погоршане 

епидемиолошке ситуације на својој територији донесу 

рестриктивније мјере у односу на мјере утврђене овом 

наредбом и да под хитно преузму све потребне мјере и радње 

на санацији епидемиолошке ситуације на територији своје 

локалне самоуправе те да о предузетим мјерама и радњама у 

року од 48 часова обавијесте Републички штаб за ванредне 

ситуације. 

20. Наређује се Стручно-оперативном тиму Републичког штаба 

за ванредне ситуације да једном седмично одржава сједнице, 

анализира епидемиолошку ситуацију у Републици Српској и да 

на дневном нивоу подноси извјештаје Републичком штабу за 

ванредне ситуације. 

21. Непоштовање мјера забране и ограничења из ове Наредбе 

санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру 

(''Службени гласник Републике Српске'', број 11/15 и 58/19) и 

Законом о заштити становништва од заразних болести 

(''Службени гласник Ребублике Српске'', број: 90/17, 42/20 и 

98/20). 

22. Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у 

здравственим установама и установама социјалне заштите у 

Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'', 

број 23/20) и Наредба о обавезној контроли лица којима је 

одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) 

у Републици Српској  (''Службени гласник Републике Српске'', 

број 24/20) се примјењују уз ову Наредбу. 

23. Ова Наредба ступа на снагу 20.05.2021.године и објавиће 

се у ''Службеном гласнику Града Дервента''. 

24. Ступањем на снагу ове Наредбе, престајe да важи Наредбa 

о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим виросом корона (COVID-19) на територији Града 

Дервента, број:02-140-18/21 од 07. априла 2021. године изузев 

тачке 5. чије важење престаје 21.05.2021.године. 

 

 

Број: 02-140-19/21                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

20. маја 2021. године                                     Милорад Симић, с.р. 

Дервента  

180 
На основу члана 54. став 4. Закона о трговини („Службени 

гласни Републике Српске“, број 105/19), члана 89. став 3. 

Статута града Дервента („Службени гласник града Дервента“ 

број 6/21), градоначелник града Дервента, доноси 

З А К Љ У Ч А К  
О  Д А В А Њ У  С А Г Л А С Н О С Т И  

 

1. Даје се сагласност на Тржни ред број 290/21 од 03.05.2021. 

године за трговачки центар „Retail Park“ Дервента. 

 
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Дервента“. 

 

Број: 02-30-49/21                                             ГРАДОНАЧЕЛНИК 

17. мај 2021. године                                       Милорад Симић, с.р. 

Дервента 

181 
               На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16 и 36/19) и члана 
89. став 3. Статута Града Дервента  („Службени гласник Града 
Дервента“ број 6/21) Градоначелник града Дервента донио  је 
 

З А К Љ У Ч А К  

 
1.Из Буџета Града Дервента за 2021. годину ( потрошачка 
јединица Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, ек. 
код 415200 Грантови удружењима грађана из области спорта 
за тренинге) одобрава се  38.500,00  КМ  спортским 
удружењима-клубовима  за тренинге током 2021. године у ЈУ 
„Спортски центар“ у Дервенти 

 
2.Одобрена средства из тачке 1. овог Закључка распоређују се 
на следећи начин: 

 
3.Одобрена средства из тачке 1. овог Закључка уплатити на 
званичне жиро рачуне Удружења грађана отворене код 
пословних банака.  

 
4.Одобрена новчана средства (средства за грант) 
реализоваће се у редовним мјесечним исплатама у зависности 
од расположивих средстава у буџету Града Дервента. 
 
5.Удружења грађана из тачке 2. овог Закључка дужна  су да 
квартално достављају Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности  документацију о утрошку новчаних средстава 
добијених од Града Дервента. 
 
6.За реализацију Закључка задужује се Одјељење за привреду 
и друштвене дјелатности и Одјељење за финансије. 

 
7.Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Града 
Дервента“ 
 
Број: 02-420-228                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
20. мај 2021. год.                                            Милорад Симић, с.р. 
Дервента  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив спортског удружења - клуба 
Одобрена средства  

у КМ 

Рукометни клуб „Дервента“ 16.000,00 

Женски одбојкашки клуб „Дервента“ 7.500,00 

Клуб малог фудбала „Дервента“ 2.000,00 

Кошаркашки клуб "Дервента" 7.000,00 

Женски рукометни клуб "Дервента" 4.000,00 

Стонотениски клуб "Укрина" Дервента 2.000,00 
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