
Број: //(051 
Дана 15". ђ1_.2Df) + 
Куршумлија · ~ 

1~··· ·. -·-· .. .. ·- · ~ :-

На основу члана 24. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005 ,54/2009,32/20 Ј 3 
и 75/2014) и члана 22 Статуrа Јавног предузећа за уређивањеграђевинског земљишта "Куршумлија" 
ВД Директор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта "Куршумлија", доноси следећи : 

ПРАВИЛНИК 

о организацији и систематизацији послова 
Члан 1. 

Овим Правилником, утврђује се организација рада и систематизаuија послова и радних задатака 

у Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта "Куршумлија" (у даљем тексту : послодавац) 
Систематизацијом послова уrврђује се : 

- врста и назив послова (радна места), 
- послови који се обављају, 
-_ врста и степен стручне спRеме, потребно знање; радно искуство и други ·посебни услови. 

_ --- број извршилаца за обављање угврђених послова. -
- Члан 2. 
Назив послова, утврђен овим правилником, опредељују послови који се обављају, сложеност 

ових послова, стручна спрема и други услови за обављање тих послова . 

Члан 3. 
Поред општих услова, предвиђених законом, свако лице да би радило н~ пословима утврђеним 

овим правилником, мора испуњавати и посебне услове. -
Члан 4. 

Врој извршилаnа уrврђен овим правилником , попуњава се тако да обезбеди успешно обављање 

делатности код послодавца. 

Члан 5. 
Послови и радни задаци код послодавца систематизовани су као радна места према 

организационој шеми и то: 

- ПРЕГЛЕД СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА - - ---·-
Ре степен 

-

_-.., 
броЈ 

д-
Радно место 

стр . Спреме 
Траж. усл. -стр. спр. 

изврши 

бр. лаuа 

Академске студије, _ 
- технички 

ДИРЕКТОР - економски , 1. - 1 основне или мастер - -
- -- ( мин 240 еспб ) 

- правни , - -

~ 
-

- - ·- - ---
01. СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ; ИНВЕСТИЦИОНО-

ТЕХНИЧRЕ ПОСЛОВЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

Руководилац 
Академске студије, 

1 

1. основне или мастер . - тех11ички *са ли1(енцо.м 1 
( мин 240 еспб ) 

-
·д.кадемске студије, 

одГОв6рни јрбаниста - прост.пл.* са лиценцом 

2. основне или мастер - UIO/C архитект. * са лиценцом 1 
( мин 240 еспб ) 

3. 
Сарадник за геодезију VI или IV 

- rрађевин.-смер геодезија 
(ВШ или ССС) 

1 

Академске студије, :грађевински инж, 
- 1 Одr.оворни пројектант 

4. - основне или мастер .- инж архитектуре. 1 
i - ( мин 240 еспб ) * са лиценцом 



-- -грађевински ин.ж, .. - - "- - - Академске студије, 
Criipyчнu сарадник за .- ию1с архитектуре. 
пројектоваrы: и надзор 

осиовне Шlи 
-саобраћајни инж, 5. 

мастер (мин 240 
-машин инж. 

еспб) 
*са лиценцом : 

Стручни сарадник за 
Академске С'I)'дије, .;; правни, 

правне послове и јавне -6. основне или мастер *правосудни испит, 
набавке- --

( мин 240 еспб ) 
. Стручни сарад за ек- Академске студије, 

\ 

7. фин.послове основне или мастер - економски, 
( мин 240 еспб ) 

Струковне -
Сара,цник ·за финансије и специјалистичке -струковни економски" -8. 

ётудије, (мин 240 ·-ар~ирање - --
еспб) 

Опис радних места 

1 . Диреюор - ·Послови. овлашћењn и од~оворности директора предузећа утврђени cv законом и 
Стаmом·nредузећа и другим општим актима. ·· . · -

. -Врши послове Н~ора и контроле извођења радова по налогу Оснивача. 
\ 

01. СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

1. Руководw~ац . 
организује, руководи, координuра и прати извршење послова запослеиих, унутар сектора; 
прати прописе и обезбеђује њихову примену из области просторног и урбанистичког 

планирања, и грађевинског земљишта; 

посредује у изради планске докуме11таццје и сарађује са свим органима u организацијама које 
учествују у поступку припреме, израде и доношења урбанистичких платюва и друге урбс111истичке 
регулативе; _ _ 

прати. и проучава промене у простору на подручју општине Куршумлија,-

по_д!IОСU и образлаже на СкупШтuнu општине, и другим _ институцијама, rrредло:же1-1е одлуке и 
елаборате из делокруга рада сектора,-

одређује известиоце за разматрање предложених лютерuјала на стручнu.м и јавним 
расправама, седницама стручних комисија, .Општинског већа и других рад1/их тела; 

одређује руководиоца а и сам учествује у изради пЛанског акта-документа; 
учеству/е у изрqди плана и програма рада сектора _и одговоран је за његово и:tвршење: 

прати проп'џсе и обезбеђује њихову примеиу из области изградгье објеката; -
кqнта~тирi:Ј_са инвес'!'lитором ради прибављања свих потребних податак.а ·зсrпројектовањ е, 
изградњу и надзор над изградњом објекта,-
обавља послове организације израде или техничке коитроле пројект11е докумептације; 
обав.ља послове одговорног пројектанта и надзорног органа из области своје струке; 
учествује у изради плана и програма рада сектора и одговоран је за његово извршење,· 
обезбеђује, у догоВQру са директором, спољне сарад11UЈ<е за извршење одређених послова; 
предл~е_носиоце израде, одиос110 извођења. одређеиuх пројеката; 

_ врши и др:уге послоf!е у складу са Законом, Статутом и по закључциМа СО Куршумflија,- 1-1а 
захтев Председника општине, Надзор11ог одбора ЈП и директора; 

за свој рад је одговоран директору. 

3 ' t/ 

1 

1 

1 



- ! 
2. 0,цгеворни-~рбависта 

контактира са инвеститором ради прибављања потребних података за урбанистичко 

пројектовщ.е; 
обавља послове на руковођењу израдом урбанистичких планова и пројеката; 

обавља.послове 8Зраде методолошких студија за потребе урбанистичког планирања и земљишне 
ПОЈ1ЙП!1(е; _ _ 

·врШи преЗентацију радова из области урбанистичког планирања на одређеним· седницама 
општинских органа, а у договору са руководиоцем; 

руководи · радним тимовима који се формирају за израду планске документације ; 

прати прописе из области грађевинског земљишта и учествује у изради нормативн их аката из ове 
области; 
ради на припремИ и изради програма уређења грађевинског земљишта и прати-њ_ихову 

реалвз?Цију; 
прати, анаЛhзира, припре.ма и обрађује податке о простору и корисниЦима гј)ађевинског 
земљишта; ' 

Припрема Податке о грађевинском земљишту за давање у закуп; 
врши обрачун накнаде за уређење грађевинског земљишта и накнаде за закуп; 

праm, анализира и врши побољшање активности и процеса за рад у циљу побољшања 
ефективности и система квалитета свих процеса, пос'Гупака и конкретних послова на радним 
_местйма..(щюцес nреиспитивања, интерне провере, анализе података~ из вођ_еЊ--е коректи вних
прё~ёнrивНих мера)~ 
активно учешће у ажурирању и коришћењу података ГИС-а, 
ради и друге послове по налогу р'уководиоца; 
за свој рад је одговоран руководиоцу сектора. 

3. Сарадник за геодёзпју _ 
обавља 'i:еренске и канцеларијске послове из области геодетског премера и инЖењерске геодезије , 
·кad1iiтo су: развијање по.iiиtонских и линијских мрежа, снимање детаља; rеодетс 1<а рачунања, 
картирање и исцртавање детаља, копирање планова, ажурирање геодетских подлога, копирање и 

препис података премера и катастра земљишта, трасирање саобраћајница, евиденција и чување 

геодетске документације и припрема података о земљишту и објектима за потребе урбанистичког 

планирања: и вредновања грађевинског земљишта; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца; 

за свQј р~ _непосредно је одговоран руководиоцу сектора . 

4. Одговорни nројектанТ' 

прати пporrnce и примењује их у оквиру својих послова; 

обавља послове организације израде или техничке контроле пројектне документације; 
даје подат~tе и смернице осталим радницима у оквиру сектора односно групе и активно учествује 
у усаглашавању свих фаза одређеног пројекта; 

-оба~а_ 1!._ослове надзорног органа; 
врши-и др)'r'е послове по налогу руководиоца; 

за свој рад је одговоран руУ<аводиоцу сектора. 

5. С:rруЧни сарадник за пројектовање и надзор 
об~а п~лове сарадника на изради пројектне документације под контролом одговорног 
проЈе~сrанта; · 
обав.ља_d..ослове помоћника надзорног органа; · 
обаmа и .~(руге послове и-заДатке по налогу руководиоца; _ 
за свој радiје одговоран руководиоцу сектора. 

6. Стручни сарцняк за правне послове и јавне набавке 
прати доношење и примену закона и других прописа и аката који се односе на пословање Јавног 
пре,цузећа. · 



:· 

ради на усклађивању пословања предузећа са законом и другим важећим прописима, информише 

друге сеЩгоре о променама у закону; 

учесТRује у щради св:нх аш1тn nрсду:}сћа, уго1юр<1 и ~личних докумената ; 

зас'I)'Па предузе~е и припрема сва документа у споровима пред судом, органима управе и другим 
органима пред којима се воде поступци; _ 
_ уче~ује 1 спровођењу ~оступака везаних за грађевинско земљиште -(~акуп.и-_отуђење и _сл); 
учесrвуј~-у ПОС'ЈУПКУ експропријације и деекспропријације земљишта; 
предлаже и сачињава финансијски rmaн јавних набавки, 
води послове јавних набавки (води евиденцију и архиву, припрема материјал и спроводи 

.ПОС'lуПак; саставља и шаље извештаје Републичкој управи за јн); 
припрема и организује седнице Надзорног одбора, води записнике, саставља и израђује закључке 
и решења 

_вр~ шщр_овске пос_~юве (пријем, сачињавање уговора о раду и пријава р_адника на осигурање, 
paciiopeд;- води стручне послове дисциплинске одговорности, чува документацију и персонална 

досЩеа радника и сл.); 

обавља и :друге послове по налогу руководиоца и директора, 

за свој рад је одговоран руководиоцу сектора. 

води евиденцију 9 присуству радника, издаје решења о одсуствима, 
води _евиденцију о присуству и одсуству радника на послу; 

7. Стрiчви за сарадник за еко11омско-финансијске послове 

прати прописе и обезбеђује њихову примену из области раqуноводства- пореза, доприноса и сл. ; 

прати реализацију буџета (однос Између општине, републике, донатора и других и ЈП) у uелини и 
по апропријацијама, сва.кодневно, месечно, квартално, годишње и вишегодишње, те о истој 

обавешта!!а директора и остале институције-по потреби; . _ 
сачињ·ава-3.к:га која се_ односе_ на финансијско пословање ЈП (предлоге пла1;-1а и-програма рада , 

извештаје о реализацији -остварење прихода и извршење расхода, завршне рачуне, правилнике , 

извешТаје, уговоре, одлуке, закључке, захтеве и1 сл) 

саставља финансијске и статистичке извештаје ; 
сачињава •и прати РИНО систем плаћања; 

врши обрачун зарада запослених, 
сачиЈt>ава ;и шаље податке регистра запослених; 

об~Јl>а-к-друге посл9ве, - -_ 
за свој рад је одговоран директору и руководиоцу сектора. 

8. Сарадник За финансије и архивирање 

прати прописе и 1:1змене прописа за финасијско посло_вање, 

израдџ пр~щрачуна, авансних раqуна и рачуна, 

фор~~р~е..књига и~лазнвх _и ула.зних рачуна, 
израДа и dвера- образаца пореске пријаве, 

1 
врши ПОСЈfОВе плаћања, провера измирених обавеза, врши и остале послове платног промета, 
учествује у пословима обрачуна зарада запослених, 
nопуњава ·налоге за.службени пуr; 

о_баВЈЪа послове ~игурања покретних и непокретних _објеката; 
води ~ве. послове писарнице- деловодни протокол, распоређивање-класификова!ье путем интерне 
дОС'!}\ВЊе~иге (фо~мирањ~ омота списа- садржај, евиденµија о кретању ... ) прима враћене 
предмете и даје предмете у арх.иву дщументације; 
саставља ~рхивску књигу, израђује преглед, издаје предмете или поједине акте из предмета који 
су арх.ивирани на реверс заmrгересованим и води евиденцију о реверсима 

стара се о :о одржавању и заштити архивске грађе 

врши све ~рсте оглашавања у фирми и медијима; 

обавља и друге послове по налогу директора, 
за с~ој рзд непосредно је одговоран директору и руководиоцу. 
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02. СЕКТОР ЗА .ГРАЂЕВИНСКО ОДРЖАВАЊЕ И_ ПАР:КИНГ 

02. СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКО ОДРЖАВАЊЕ И ПАРКИНГ - .. - --
,. 

Академске 

студИЈе, основне 

' ! или мастер ( мин -Руководилац 
240 есnб ), - технички, правни, екоliом-скй и др - " 1 

- - -
Струковне -

- -· -. -
Сl)'дије, ( мин 180 

еспб) 

Е,цефмовтер - Руковаоц 
Средња школа -

-Технички и возач. Ц категорије 
NилиШ 

rрађ. Машинама - . 
(ССС или КВ) 

* ~труч. оспособ. за руков. грађ . маш. 

i ·- -

- ·- - Струковне -
СараднЙк зЩанилИТику и - -

студије, ( мин 180 - економски, Технички, 
информатик}r 

еспб) 

Конrролор 
Средња школа -

v или ш -средња 

: (ССС или КВ) . 

1. Руководилац 
организује, руководи, координира и прати извршење послова запослених, унугар сектора; . . 
врщи КОН'Щ>Олу квантитета и квалитета радова на датоЈ локаuиЈи, 

врши редовну ко:нтролу потрошње горива и уља, 

обавља послове везане за безбедност и заштиту здравља запослених на раду, при~:~рема потребна 
упозорења lи објашњења; _ 
обавЉа-riослове спровођења прописа противпожарне заштите, припрема nотi}ебна упозорења и 
објашњења; 

обавља послове организације и координације рада на паркинзима у Куршумлији (распоред, 
евиденцију,, контролу, упуrства и сл); 

врши задуживање и раздуживање опреме запосленим у сектору; 

орrанизује ;и спроводи обуку контролора за рад на терену; 

стара.се о стриктној примени упуrстава о раду паркинг контролора; 
учествује у-изради плана и програма рада сектора и одговоран је за његово и:Звршење; 
руководи Пословима на одржавању, постављању и обележавању хоризонталне и вертикалне 
сигнализаriије, 

руководи qословима на одржавању, санацији и проширењу уличне расвете 

1 

2 

1 

2 

врши и друге послове у складу са Законом, Статутом и по закључцима СО, на захтев Председника 
општине Надзорног одбора и директора; 
- за свој рад је одговоран дире~qору. 

2, Е.liеКТромовтер - Руковалац грађеви11с1еuм мя.шппама 
обавља пoc{IQBe руковаоца грађевинских машина под контролом руководиоца 
стара се о ~справности возила и сам врши мање оправке, 
уредно и бlfiаговремено доставља радне налоге, 
о()авља поСлове на одржавању, санацији и проширењу уличне расвете, 
обавља и .ztJ>Yгe послове по налогу руководиоца; 

- за свој рад. непосредно је одговор.ан руководиоцу сектора. 
3. Сарадийк i(~нилвтику и Информатику · 
- обавља посfове одржавања информатичке опреме и базе података; 
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праmнајновија доетиmућа у области информационог система, усавршам постојећа и уводи нова 
решења, KOHCYiJ11Yje се о увођењу нових софтверских и хардверских решења за потребе свог 
сектора, . 

пружа помоћ свим запослениму сектору при коришћењу базе података, 
обрађује базу података корисника које треба уrужити и исте доставља на утужење, 

обрађује рекламације корисника и шаље одговоре, 
\• обавља-nослове юдавања и наплат_е повлаштених паркирних карата; 

врши унос и кшrrролу уплата пуrем текућих рачуна, прати статус налога, оnомена, тужбених 
захтева, обрађује податке прикупљене с терена, опомена по налозима, 

израђује извештај и даје информације о налозима и сл. 

обавља и друге послове по налогу руководиоца; за свој рад одговора руководиоцу . 

за cnoj рад :неriосредно је одговоран руководиоцу сектора . 

4. ~овтро.лор 
обављ!t-поСЛове контроле наплате паркирања; 

врши конrролу продајних објеката картама за паркирање; 
подноси извештај о напуштеним и хаварисаним возилима у зонираним подручјима ; 

уредно и блаrqвремено доставља извештаје о постављеним физичким препрекама на општим 

паркираfrНШПfМа и- тротоарима; _ 
даје по:rребне информације корисницима о начину корИшћења паркиралишта;_ -
обавља й Друге послове по налогу руководиоuа;за свој рад одговора руководиоцу 

обавља послове на одржавању, постављању и обележавању хоризонталне и вертикалне 
сигнализације, 

Члан 6. 
Број изврши.Јiаца уmрђен овим правилником, попуња_ва се тако да обезбеди у~·пеwно обављање 

делатности код послодавца_ 

- , Члан 7. 
Послове и радне задатке код послодавца обаооъа укупно 13 запослених:? на неодређено време и 

6 на одређено време. 
Члан 8. 

Број запослених утврђен у чл. 5. и 6. овог правилника мења се у складу са потребама и обимом 
послова. Одлуку о броју -запослених доноси директор. 

Члан 9. 
. РадЈЩодifос-~а приправником мо~е се засновати за послове који су ов~м nра;и;ником -
. предвиђени. Одлуку о заснивању радног односа са приправником доноси директор на основу плана 
кадрова 

Члан 10 
Зарада, накнада зараде и друга примања запослених који обављају послове утврђене овим 

правилником уређују се правилником о зарадама. 

_ Члан 11. - - _ 
i Даном CI)'II~ir~a_1шary овог правилника престај~ да важи правилник о унуграшЊој организациј~ рада 

·! и систематизадиЈИ послова и радних задатака броЈ:1355од 25.10.2017 године. 
· ' Члан 12. 
Овај правилник сrупа на снагу осам дана од дана објављивања. 

Члан 13. 
Пр.авюmик је објавЉен _____ 2017. године истицањем на огласној табли r~о_слодавца . 

·;;.. г Образложење . : 

Радно место возаf'а из рационалних разлога проглашава се Технолошким в11и1ком зато што је 
опис zи:тог радноzrеста прераспоре/јен на сваког извршиоца који поседује возачку дозволу као и да 
посто1е два извршиоца-руковаоци грађевинских машина. -~~::-:::~~~:..: . 
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