
 

ПРЕГЛЕД СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 

 

 Назив радних места са бројем извршилаца и условима за обављање послова 

одређени су овим Правилником и то: 

_______________________________________________________________________  

Редни 

број          Назив радног места  Број  Услови за обављање 

       извршилаца    послова 

_______________________________________________________________________  

1  2     3        4 

______________________________________________________________________ 

1. Начелник Општинске управе  1 ВСС Правни факултет, 

        5 година радног искуства, 

        положен испит за рад у 

        органима државне управе, 

                                            познавање рада на рачунару  

 

2. Секретар Скупштине општине  1 ВСС Правни факултет, 

        3 године радног искуства, 

        положен испит за рад у 

        органима државне управе, 

 познавање рада на рачунару 

3. Помоћник председника 

           општине за инфраструктуру              1  ВСС-одговарајућег смера, 

 познавање рада на рачунару 

4. Помоћник председника 

 општине за примарну здравствену  

            заштиту                           1 ВСС-одговарајућег смера, 

 познавање рада на рачунару  

 

5. Шеф Одсека     3 ВСС-Правни,економски, 

        факултет,положен стручни 

        испит, 3 године радног 

        искуства, 

 познавање рада на рачунару 

6. Сарадник за заштиту и 

 унапређење екологије   1         ВСС/ВШС техничког смера, 

        биолог, положен стручни 

        испит, 1 год. радног  

        искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

7. Сарадник за програме развоја 

 пољопривреде и воћарства   1 ВСС пољоприв.факултет,  

        шумарски,технолошки 

                                                                                                положен стручни испит, 1 

        година радног искуства, 



 познавање рада на рачунару 

 

8. Сарадник за пољопривреду,   1          ВСС пољоприв.факултет, 

 шумарство,водопривреду    положен стручни испит, 

 ветеринарство,лов и риболов   1 год.радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

9. Сарадник за привреду и јавне   1 ВСС економски факултет, 

приходе, програме развоја,    положен стручни испит, 

 робних резерви и цена    1 год.радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

10. Шеф рачуноводства и трезора  1 ВШС/ССС економског 

        смера, положен стручни 

        испит, 3 год. радног 

        искуства, 

 познавање рада на рачунару  

 

11. Сарадник за трезор    1 ВСС економски факултет 

        положен стручни испит, 

        1 год.радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

12. Администратор сервера   1 ССС,електротехничког 

 и локалне мреже     смера,положен стручни 

        испит, 1 година радног 

        искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

13. Порески контролор    1 ВСС економског смера, 

        положен стручни испит, 

        најмање 3 год. радног 

        искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

14. Сарадник за пријем пријава                  2          ВШС економског смера, 

 и утврђивање локалних    положен стручни испит, 

 пореских обавеза     1 год.радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

                                                                              

15. Референт контиста билансиста  1 ССС  економског смера, 

        положен стручни испит, 

        1 год. радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

16. Референт финансијски књиговођа  1 ССС економског смера, 

        положен стручни испит, 

        1 год. радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 



17. Референт за благајничке послове  1 ССС економског смера, 

 послове обрачуна зарада     1 год.радног искуства, 

        положен стручни испит, 

 познавање рада на рачунару 

  

18. Референт  за послове ликвидатуре у 1 ССС економског смера, 

 области борачке и инвалидске    положен стручни испит, 

           заштите и наплате извршења    1 год.радног искуства, 

локалних јавних прихода     познавање рада на рачунару

        

19. Сарадник за имовинско-правне  1 ВСС правник, положен  

 послове, стамбене послове и   стручни испит, 1 год. 

послове урбанизма     радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

20. Сарадник за имовинско-правне  1 ВШ правног смера,  

 послове      положен стручни испит, 

        1 год.радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

21. Сарадник за урбанизам и    1 ВШ грађевинског смера, 

 грађевинарство     положен стручни испит, 

        1 год. радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

22. Сарадник за приватно   1 ВСС- ФОН или правног 

 предузетништво,угоститељство   смера,положен стручни 

 туризам и саобраћај     испит, 1 год.радног 

        искуства, 

                                                                                                познавање рада на рачунару 

 

23. Референт за урбанистичко-   1 ССС грађевинског смера, 

 техничке послове и послове               положен стручни испит, 

 планирања      1 год.радног искуства, 

 познавање рада на рачунару  

 

24. Грађевински инспектор   1 ВСС/ВШ грађ.смера, 

        положен стручни испит, 

        3 год.радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

25. Саобраћајни инспектор   1 ВСС саобраћајни факултет, 

        положен стручни испит,  

         3 год.радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

26. Просветни инспектор   1 ВСС просв.смера,правног, 

        положен стручни испит, 

        3 год.рад.искуства, 

 познавање рада на рачунару 



 

27. Комунални инспектор   1 ВСС пољопривредни  

        факултет, положен стручни 

        испит,  

                                                                                                3 год.рад.искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

28. Инспектор заштите животне  1 ВСС природног или 

 средине      техничког смера,положен 

        стручни испит,  

                                                                                                3 год. радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

29. Комунални контролор   1    ССС, хемијске,прехрамбене, 

            и контролор животне                                           гимназије,                                      

            средине                                                                  положен стручни испит, 

                                                                     1 год.радног искуства, 

                                         познавање рада на рачунару 

 

30. Буџетски инспектор    1 ВСС економски факултет, 

        положен стручни испит, 

        3 год.радног искуства, 

        познавање рада на рачунару 

 

30.А.   Интерни ревизор    1 ВСС економског смера, 

. положен стручни испит, 

 3 године радног искуства на  

                                                                                                финансијским пословима, 

 познавање рада на рачунару 

 

31. Сарадник за нормативне послове  1 ВСС правни факултет, 

        положен стручни испит, 

        3 год.радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

32. Сарадник за послове личног  1 ВШС правног,ек.смера, 

 статуса грађана     положен стручни испит, 

        1 год.радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

33. Матичар-референт за матично  1 ССС правног смера, 

 подручје Љубовија     положен стручни испит, 

        1 год.радног искуства, 

 познавање рада на рачунару  

 

34. Матичар-референт месне    7 ССС правног смера, 

 канцеларије      положен стручни испит, 

        1 год.радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 



35. Референт за бирачке спискове  1 ССС правног или  

 и матичне књиге     економског смера, 

        гимназија, положен  

        стручни испит,  

                                                                                                1 год.радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

36. Референт за послове писарнице  1 ССС гимназија, правног 

        смера, положен  стручни 

        испит, 

1 год.радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

37. Сарадник за послове правне  1 ВСС правни факултет, 

 помоћи грађанима, јавним    правосудни испит положен, 

 предузећима, установама и    3 год.радног искуства, 

 организацијама познавање рада на рачунару 

 

38. Сарадник за дечију и борачку  1 ВШС правног смера,  

 заштиту      положен стручни испит, 

        1 год.радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

 

39. Сарадник за борачко-инвалидску  1 ВШС правног смера, 

 заштиту      положен стручни испит, 

        1 год.радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

40. Референт за послове додатака  1          ССС правног смера, 

 на децу                 положен стручни испит, 

                                                                                                1 год.радног искуства, 

                               познавање рада на рачунару 

 

41. Референт архиве    1 ССС правног смера, 

        положен стручни испит, 

        1 год.радног искуства, 

  познавање рада на рачунару 

 

42. Технички секретар    1 ССС друштвеног смера, 

                    положен стручни испит,                                                                                  

        1 год.радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

43. Сарадник за јавне набавке,   1 ВСС-правни факултет, 

 припрему пројеката и њихову   положен стручни испит, 

 презентацију      1 год. радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

44. Сарадник за безбедност на раду  1 ВШС заштита на раду, 



 и процену утицаја на рад,    положен стручни испит, 

 послови помоћи удружењима   1 год.радног искуства, 

 грађана познавање рада на рачунару 

 

45. Сарадник за информисање,   1 ВСС-правни факултет, 

 протокол, послове Општинског   положен стручни испит, 

 већа, МЗ, Комисија и радних тела   3 год.радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

46. Референт за социјална питања,  1 ССС-правног смера, 

 пружање заштите из материјалног   положен стручни испит, 

 обезбеђења и персоналне послове   1 год. радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

 

47. Стручни сарадник за заштиту  1 ВСС – Правни факултет, 

 јавне својине      положен стручни испит, 

        3 год. радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

48. Дактилографи    2 Основна школа- 

        дактилографски курс  

                                                                                                I    класе, 

        1 год.радног искуства, 

 познавање рада на рачунару 

 

49. Референт на умножавању материјала 1 Основна школа,  

 и експедицији поште                                     1 год.радног искуства, 

        посебан услов-инвалидско 

        лице 

  

50. Возач      1 ВКВ возач Б и Ц 

        категорије, 1 год. радног 

        искуства, 

 

51. Курир у седишту    2 Основна школа 

 

52. Курир на терену у месној   3 Основна школа 

 канцеларији 

 

53. Ложач – домар    2 КВ радник, положен 

        испит за рад на парним 

        котловима, 1 год. радног 

        искуства 

 

54. Портир     1 КВ радник 

 

55. Радник на одржавању чистоће  2 Основна школа, 1 год. 

        радног искуства 

 



 

56. Референт Канцеларије за младе и  1 ССС – друштвеног смера, 

 спортских клубова     гимназија,правна,економ. 

                                                                                               1 год. радног искуства, 

        положен стручни испит 

        за рад у државним 

    органима, познавање рада на                                                                                               

рачунару 

 

57. Координатор локалног економског      1 ВСС грађевинског,правног,           

развоја     економског смера, 

                                                                                          положен стручни испит,  

                                                                                          1 година радног искуства, 

                                                                                          познавање рада на рачунару 

 

58. Сарадник за послове 1 ВСС правног,економског    

економског развоја          смера, 

                                                                               положен стручни испит, 

                                                                               1 година радног искуства,  

                                                                                                познавање рада на рачунару  

 

59.    Сарадник за послове планирања,          1             ВШС правног смера, 

         припреме за одбрану                                              положен стручни испит, 

                                                                               1 година радног искуства, 

     познавање рада на рачунару 

                

 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе 

доноси начелник уз сагласност Општинског већа. 

(Члан 90. Статута општине Љубовија, ''Сл. лист општине Љубовија '' број: 6/08 ). 

 

 Послови Општинске управе општине Љубовија, поред послова начелника 

Општинске управе обављају се преко систематизованих радних места са 55 извршиоца. 

(Члан 5. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

општинској управи општине Љубовија број: 06-125/09-04). 

 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Љубовија, уређује се унутрашња организација 

Општинске управе Општине Љубовија, број и структура запослених по 

организационим јединицама, укупан број радних места са називом и описом послова за 

сваког радника или групу радника, број потребних извршилаца са  условима за 

обављање послова сваког радног места. 

 


