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162.

На основу члана 58. а у вези члана 76. 

Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 

113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон и 

95/2018 - др. закон), сагласно Кадровском 

плану  Градске управе за изворне и поверене 

послове града Новог Пазара, Градске управе за 

наплату јавних прихода града Новог Пазара, 

Градског правобранилаштву града Новог 

Пазара, Служби интерне ревизије града Новог 

Пазара и Служби буџетске инспекције града 

Новог Пазара, за 2019. годину („Службени 

лист града Новог Пазара“, бр. 7/2018), Градско 

веће града Новог Пазара, на предлог начелника 

Градске управе за изворне и поверене послове 

града Новог Пазара и начелника Градске 

управе за наплату јавних прихода града Новог 

Пазара 11. септембра 2019. године, усвојило је  

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОБЈЕДИЊЕНОГ ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ИЗВОРНЕ И 

ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ 

ПАЗАРА, ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА 

НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА 

НОВОГ ПАЗАРА, ГРАДСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА НОВОГ 

ПАЗАРА , СЛУЖБИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА И СЛУЖБИ 

БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА 

НОВОГ ПАЗАРА 

 

У обједињеном Правилнику о 

организацији  и систематизацији радних места 

у  Градској управи за изворне и поверене 

послове града Новог Пазара, Градској управи 

за наплату јавних прихода града Новог Пазара, 

Градском правобранилаштву града Новог 

Пазара, Служби интерне ревизије града Новог 

Пазара, Служби буџетске инспекције града 

Новог Пазара, број: 02-41/19 од 25. марта 2019. 

године, који је ступио на снагу 2. априла 2019. 

године („Службени лист града Новог Пазара“, 

бр. 3/19 и 5/19-измена), врше се измене 

обједињеног Правилника у глави II 

Правилника. 

 

Члан 1. 

 

 

 

 

АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
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У глави II обједињеног Правилника о 

организацији  и систематизацији радних места 

у  Градској управи за изворне и поверене 

послове града Новог Пазара, врши се измена и 

допуна Правилника, тако да се досадашњи: 

Члан 35. 

Организационе јединице су дужне да 

међусобно сарађују и да размењују потребне 

податке и обавештења неопходна за рад. 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ 

МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА 

ИЗВОРНЕ И ПОВЕРЕНЕ 

ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА 

 

Чан 36. 

Правилник садржи радна места на 

положајима, извршилачка радна места и радна 

места на којима раде намештеници

 

 Звање Број радних места Број службеника 

Функционери-изабрана, 

постављена лица 
2 

 

 

 

Службеник на положају –  

I група 
1 радно место 1 службеник 

Службеник на положају –  

II група 
1 радно место 1 службеник 

 

Службеници - извршиоци Број службеника 

Самостални саветник Систематизованих 52 попуњених на неодређено време 47  

Саветник Систематизованих 122 попуњених на неодређено време 90 

Млађи саветник Систематизованих 27 попуњених на неодређено време 15 

Сарадник Систематизованих 15 попуњених на неодређено време 13 

Млађи сарадник Систематизованих 1 

Виши референт Систематизованих 71 попуњених на неодређено време 41 

Референт  

Млађи референт  

Укупно   170    радних места за  
Систематизованих 288  службеника попуњених на 

неодређено време 206 
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Намештеници Број намештеника 

Прва врста радних места Систематизованих 3 попуњених на неодређено време 3 

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места Систематизованих 1 попуњених на неодређено време 1 

Четврта врста радних места Систематизованих 62 попуњених на неодређено време 51  

Пета врста радних места Систематизованих 30 попуњених на неодређено време 23 

Шеста врста радних места  

Укупно 33 радна места за: 
Систематизованих 96 намештеника попуњених на 

неодређено време 78 

мења и гласи: 

Члан 35. 

Организационе јединице су дужне да 

међусобно сарађују и да размењују потребне 

податке и обавештења неопходна за рад. 

4. ОРГАНИЗАЦИЈА И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ 

МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА 

ИЗВОРНЕ ИПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА 

 

Члан 36. 

Правилник садржи радна места на 

положајима, извршилачка радна места и радна 

места на којима раде намештеници. 

 

 

 

 

 Звање Број радних места Број службеника 

Функционери-изабрана, 

постављена лица 
2 

 

 

 

Службеник на положају –  

I група 
1 радно место 1 службеник 

Службеник на положају –  

II група 
1 радно место 1 службеник 

 

Службеници - извршиоци Број службеника 

Самостални саветник Систематизованих 52 попуњених на неодређено време 47  

Саветник Систематизованих 122 попуњених на неодређено време 90 

Млађи саветник Систематизованих 27 попуњених на неодређено време 17 

Сарадник Систематизованих 15 попуњених на неодређено време 12 
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Млађи сарадник Систематизованих 1 

Виши референт Систематизованих 71 попуњених на неодређено време 41 

Референт  

Млађи референт  

Укупно   170    радних места за  
Систематизованих 288  службеника попуњених на 

неодређено време 206 

 

Намештеници Број намештеника 

Прва врста радних места Систематизованих 3 попуњених на неодређено време 3 

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места Систематизованих 1 попуњених на неодређено време 1 

Четврта врста радних места Систематизованих 62 попуњених на неодређено време 51  

Пета врста радних места Систематизованих 30 попуњених на неодређено време 23 

Шеста врста радних места  

Укупно 33 радна места за: 
Систематизованих 96 намештеника попуњених на 

неодређено време 78 

    

Члан 2 

   У одељку 7. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ 

И ИЗГРАДЊУ Правилника о организацији  и 

систематизацији радних места у  Градској 

управи за изворне и поверене послове града 

Новог Пазара, врши се измена броја 

систематизованих радних места, тако да ће 

уместо речи :“У Одељењу за урбанизам и 

изградњу, систематизовано је 20 радних места 

за 25 службеника и 1 намештеника”, стајати: 

“У Одељењу за урбанизам и изградњу, 

систематизовано је 20 радних места за 26 

службеника и 1 намештеника” 

У Одељку 7.Одељење за урбанизам и 

изградњу , врше се измене броја 

службеничких радних места на радном месту 

ситематизованом у тачки 7.3.Послови 

просторног и урбанистичког планирања , 

Звање:   Саветник, тако сто ће уместо речи :  

“Број службеника :1”, стајати : 

 “Број службеника :2”  

 У тачки 7.11. Послови издавања 

локацијских услова, врши се измена и допуна  

у погледу услова за заснивање радног односа, 

тако да ће уместо речи : 

“Услови: Висока стручна спрема, VII 

степен стручне спреме, стечено високо 

образовање на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године 

или специјалистичким студијама на факултету, 

Архитектонски, положен државни стручни 

испит, најмање 3 године радног искуства у 

струци”, стајати: 
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“Услови: Висока стручна спрема, VII 

степен стручне спреме, стечено високо 

образовање на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године 

или специјалистичким студијама, 

архитектонски или грађевински факултет , 

положен државни стручни испит, најмање 3 

године радног искуства у струци”. 

ГЛАВА IV 

ОРГАНИЗАЦИЈА И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА НАПЛАТУ 

ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА НОВОГ 

ПАЗАРА 

                                            

Члан 1. 

У обједињеном Правилнику о организацији  и 

систематизацији радних места у  Градској 

управи за изворне и поверене послове града 

Новог Пазара, Градској управи за наплату 

јавних прихода града Новог Пазара, Градском 

правобранилаштву града Новог Пазара, 

Служби интерне ревизије града Новог Пазара, 

Служби буџетске инспекције града Новог 

Пазара, број: 02-41/19 од 25. марта 2019. 

године, који је ступио на снагу 2. априла 2019. 

године („Службени лист града Новог Пазара“, 

бр. 3/19 и 5/19-измена), врше се измене 

обједињеног Правилника у глави IV 

Правилника. 

Члан 2. 

У глави IV, члан 4, у табели, број 

службеника-извршиоца са звањем млађи 

саветник мења се тако што уместо 5 сада треба 

да стоји 8 млађих саветника. 

У истом члану, у табели, мења се број 

службеника виши референт, тако што уместо 

броја 9, сада треба да стоји 7 виших 

референата. 

У истом члану, у табели, брише се 

радно место службеник-извршилац млађи 

референт. 

У истом члану, мења се став 2, тако да, 

после две тачке, речи: „26 радних места за 35 

службеника”, мењају се речима: „27 радних 

места за 35 службеника”. 

Члан 3. 

У глави IV, члан 9. Тачка 2.2. речи „5 

радних места за 9 службеника”, мења се тако 

да сада гласи „6 радних места за 9 

службеника”. 

Члан 4. 

У глави IV, члан 9, тачка 2.2., подтачка 

2.2.1. назив радног места, речи „Руководилац 

Одсека и порески инспектор канцеларијске 

контроле правних лица”, мењају се речима 

„Руководилац Одсека и порески инспектор 

контроле обвезника који воде пословне 

књиге”. 

Члан 5. 

У глави IV, члан 9, тачка 2.2., подтачка 

2.2.2. назив радног места, речи „Порески 

инспектор канцеларијске контроле физичких 

лица”, мењају се речима „Порески инспектор 

контроле обвезника који не воде пословне 

књиге”. 

Члан 6. 

У глави IV, члан 9, тачка 2.2., подтачка 

2.2.3. назив радног места, речи „Порески 

инспектор канцеларијске контроле пореских 

пријава”, мењају се речима „Порески 

инспектор контроле пореских пријава”.  

 Члан 7. 

У глави IV, члану 9. тачка 2.2. додаје се 

подтачка 2.2.4. и гласи: 
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2.2.4. Порески инспектор контроле и 

евиденције пореских пријава 

Звање: Млађи саветник 

Опис посла: Води поступак за 

утврђивање пореза на имовину обвезника који 

не воде пословне књиге, накнаде за заштиту и 

унапређење животне средине за физичка лица 

и других локалних јавних прихода, врши 

контролу исправности и тачности поднетих 

пореских пријава, води управни поступак по 

захтевима пореских обвезника, води 

евиденцију примљених решења од СУД и 

уговора од јавних бележника и спроводи 

поступак канцеларијске контроле по основу 

истих, води првостепени управни поступак и 

израђује првостепене управне акте, разматра 

наводе жалбе, одлучује по жалбама у 

границама овлашћења првостепеног органа, 

односно припрема одговоре по жалбама за 

потребе другостепеног поступка, пружа 

стручну помоћ органу локалне самоуправе 

који решава у другостепеном управном 

поступку по жалбама против првостепених 

решења,  прави анализе и извештаје  из свог 

делокруга, даје мишљење  по поднетим 

захтевима за прекњижавање, повраћај и 

издавање уверења, припрема, даје мишљења и 

сарађује са другим органима за израду радних 

верзија, нацрта и предлога општих аката и 

аката чији је предлагач Градска управа за 

наплату јавних прихода града Новог Пазара, 

координира и учествује у управним пословима 

и израђује појединачне акте, припрема и даје 

предлоге за израду елабората, студија, 

програма, планова и извештаја. 

Обавља канцелариско-евиденционе 

послове, ажурира базу података пореза на 

имовину обвезника који не воде пословне 

књиге на основу података добијених од органа 

за издавање грађевинских дозвола, надлежног 

суда за оверу уговора о промету 

непокретности и других ваљаних извора, 

припрема базу података за штампу решења о 

утврђивању пореза на имовину физичких лица, 

припрема решења о утврђивању пореза на 

имовину обвезника који не воде пословне 

књиге за достављање, даје обавештења 

обвезницима из свог делокруга, даје 

информације обвезницима о стању дуга, издаје 

потвде пореским обвезницима ради 

регулисања дечијег додатка и пријаве боравка, 

обавља и друге послове по налогу руководиоца 

одсека и руководиоца одељења. 

Услови: Стечено високо образовање на 

основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету правног или 

економског смера, положен државни стручни 

испит за рад у органима управе, најмање једна 

година радног искуства у струци, познавање 

рада на рачунару (МС Оффице пакет). 

Број службеника: 2 

Члан 8. 

У глави IV, члан 9. тачка 2.2. 

досадашња подтачка 2.2.4. постаје подтачка 

2.2.5 и у истој се мења назив радног места, 

тако да се речи: „Порески контролор 

канцеларијске контроле” мењају  речима 

„Порески контролор”, речи „Број службеника: 

3” мењају се речима „Број службеника: 1”. 

Члан 9. 

У глави IV, члан  9. тачка 2.2. 

досадашња подтачка 2.2.5. постаје подтачка 

2.2.6. и у истој се мења назив радног места, 

тако да се речи „Порески контролор 

канцеларијске контроле за унос пореских 

пријава” мењају речима „Порески контролор 

за унос пореских пријава”. 

Члан 10. 

У глави IV, члан  9. тачка 2.3. подтачка 

2.3.2. назив радног места, речи „Порески 

инспектор теренске контроле” мењају се 

речима „Порески инспектор”. 
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Члан 11. 

У глави IV, члан 9. тачка 2.3. подтачка 

2.3.3. назив радног места, речи „Порески 

инспектор теренске контроле” мењају се 

речима „Порески инспектор”. 

У глави IV, члан 9. Тачка 2.3. подтачка 

2.3.3. у опису послова речи „помажу у раду 

пореским инспекторима теренске контроле”, 

мењају тако да сада гласе „врши инспекцијски 

надзор на терену”. 

Члан 12. 

У глави IV, члан 9. тачка 2.3. подтачка 

2.3.4. назив радног места, речи „Порески 

контролор теренске контроле” мењају се 

речима „Порески контролор”. 

У глави IV, члан 9. тачка 2.3. подтачка 

2.3.4. мења се звање тако да уместо речи 

„млађи референт”, сада гласи „Виши 

референт”. 

У глави IV, члан 9. тачка 2.3. подтачка 

2.3.4.у опису послова, речи „помаже у раду 

пореском инспектору теренске контроле” 

мењају се речима „помаже у раду пореском 

инспектору”. 

У истом члану и ставу у Условима за 

радно место речи: „регулисан приправнички 

стаж (потврда о обављеном приправничком 

стажу или могућност обављања 

приправничког стажа код актуелног 

послодавца)”, мењају се речима „најмање 5. 

година радног искуства”. 

 Члан 13. 

У глави IV, члан 9. тачка 3.3. подтачка 

3.3.9. назив радног места, речи „Архивар” 

мења се речима „Извршилац на пословима 

евиденције и ажурирање предмета”. 

У глави IV, члан 9. тачка 3.3. подтачка 

2.3.9. мења се звање тако да уместо речи 

„Виши референт”, сада гласи „Млађи 

саветник”. 

У истом члану и ставу у Условима за 

радно место речи: “Средња школска спрема, 

IV степен стручне спреме, Економска школа, 

Гимназија, Техничка школа, Кожарско 

текстилна школа, Трговинко угоститељска 

школа, Медицинска школа,  најмање 5 година 

радног искуства у струци, положен државни 

стручни испит за рад у органима управе и 

познавање рада на рачунару (МС Оффице 

пакет”, мењају се речима “Стечено високо 

образовање на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године 

или специјалистичким студијама на факултету 

правног или економског смера, најмање 1 

година радног искуства у струци положен 

државни стручни испит за рад у органима 

управе, познавање рада на рачунару (МС 

Оффице пакет)”. 

Члан 14. 

        Овај Правилник о изменама и допунама 

главе II и IV Правилника  о организацији и 

систематизацији радних места у Градској 

управи за изворне и поверене послове града 

Новог Пазара, ступа на снагу у року од осам 

дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Новог Пазара“. 

Члан 15. 

Распоређивање службеника и 

намештеника по овом Правилнику, извршиће 

се најкасније у року од 15 дана од дана 

ступања на снагу 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ  ПАЗАРА 

Број: 02-53/19 

У Новом Пазару, 11. септембра 2019. године                                                                                           

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                           ВЕЋА 

                                        Небојша Равић 
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САДРЖАЈ 

 

 

АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ  

 

162.Правилник о изменама и допунама обједињеног правилника о организацији и 

систематизацији радних места у градској управи за изворне и поверене послове града новог 

пазара, градској управи за наплату јавних прихода града новог пазара, градском 

правобранилаштву града новог пазара , служби интерне ревизије града новог пазара и служби 

буџетске инспекције града новог пазара................................ 1 
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