На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон,
95/2018 – др. закон и 86/2019 – др, закон), члана 5. Уредбе о критеријумима за разврставање
радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016, 113/2017 – др.
закони, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон), члана 4. Уредбе о критеријумима за
разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе „Службени гласник Републике Србије“, број
88/2016),
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 8. децембра 2020. године, усвојило
је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКA
О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским
управама, стручним службама и градском правобранилаштву града Чачка („Службени лист
града Чачка“, број 12/2020 – пречишћен текст, и 21/2020), у глави III, у члану 42. став 1.
мења се и гласи:
„Укупан број систематизованих радних места у Градској управи за финансије је 24
са 25 извршилаца и то.
- 1 службеник на положају
- 24 службеника“
Члан 2.
У глави IV, Називи радних места, звања, број службеника, описи радних места и
услови за запослење у Градској управи за финансије, члан 43. мења се и гласи:
„Укупан број систематизованих радних места је 24, са 25 извршилаца и то:
- 1 службеник на положају
- 23 радна места са 24 службеника
Положаји:
Службеник на положају I група .................................................................................... 1
Извршилачка радна места:
Звање
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

Број радних места
5
8
5
/
/
4
/
1

Број службеника
5
9
5
/
/
4
/
1

Члан 3.
У глави IV, члан 44., мења се и гласи:
„1. Радно место: Начелник Управе
Звање: Службеник на положају – I група

Број службеника на положају I групе: 1

Опис послова: Представља и заступа градску управу којом руководи, учествује у
припреми предлога акта о унутрашњем уређењу и систематизацији из домена управе,
организује, координира и контролише обављање послова градске управе и појединих
запослених, распоређује руководиоце унутрашњих организационих јединица и запослене у
складу са актом о унутрашњем уређењу и систематизацији, распоређује послове на уже
организационе јединице, односно непосредне извршиоце и пружа потребну стручну помоћ,
обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање послова из делокруга градске управе,
доноси и потписује акта из надлежности градске управе, потписује акта градске управе која
се упућују Скупштини града, Градском већу и Градоначелнику, одлучује о правима,
обавезама и одговорностима запослених у управи, подноси Градском већу извештај о раду
градске управе, решава о сукобу надлежности између унутрашњих организационих
јединица, стара се о извршавању радних обавеза запослених у градској управи, обавља
најсложеније послове из делокруга рада градске управе, припрема нацрт одлуке о буџету,
ребалансу, привременом финансирању и завршном рачуну, руководи пословима из области
планирања прихода и примања, учествује у анализи предлога финансијских планова
буџетских корисника, врши мониторинг и евалуацију финансијских планова по
програмској методологији, подноси периодичне извештаје Градском већу, управља
преговорима о задуживању, врши пласирање слободних новчаних средстава и обавештава
Управу за трезор, отвара подрачуне динарских и девизних средстава корисника јавних
средстава и посебне наменске динарске рачуне корисницима јавних средстава и осталим
правним лицима и другим субјекитма, ближе уређује начин коришћења средстава са
подрачуна КРТ-а, припрема акта већег степена сложености за потребе органа града,
организује јавне расправе и друге облике учешћа јавности у поступку припреме нацрта
аката и одлука из своје надлежности, доноси правилнике, упутства и друга акта којима
се детаљније уређује поступање запослених у Управи, прати спровођење градских одлука
из области финансија и покреће иницијативе за измену прописа и аката Скупштине града,
управља рачуноводственим информационим системом; утврђује предлог захтева
Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10 посто текућих прихода,
одобрава потписом по потреби решења и друга акта које Управа доноси у управном
поступку, врши и друге послове који су му законом, Статутом и другим актима града
стављени у надлежност и одговара за благовремено, законито и правилно извршавање
послова Градском већу.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке 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, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).

А. СЛУЖБА ТРЕЗОРА
1. Радно место – Шеф службе трезора
Звање: самостални саветник

Број службеника: 1

Опис послова: Руководи, организује и планира рад службe, пружа стручна упутства,
координира и надзире рад запослених у служби; обавља најсложеније финансијскоматеријалне послове из надлежности службе, обавља послове везане за информациони
систем Управе за трезор за контролу извршења буџета јединица локалне самоуправе –
КИБЈЛС; одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга
рада службе; учествује у припреми нацрта Одлука о буџету, ребалансу, привременом
финансирању; учествује у анализи предлога финансијских планова буџетских корисника,
врши мониторинг и евалуацију финансијских планова по програмској методологији;
обавештава буџетске кориснике о одобреним расположивим апропријацијама; припрема
акта за промену (преусмеравање) апропријације и коришћење буџетске резерве; учествује
у изради квота и разматра захтев за измену квоте и приговоре на одобрене квоте;
координира извршавање буџета; оверава главну књигу; врши интерну контролу
рачуноводствених исправа и предузима остале контролне поступке и процедуре; сачињава
обједињени ИОС; учествује у преговорима о задуживању; саставља годишњи рачун
директних корисника и информације о годишњим рачунима; врши израду консолидованог
завршног рачуна; одговоран је за чување пословних књига, рачуноводствених исправа и
финансијских извештаја и присуствује уништењу истих којима је прошао прописани рок
чувања; прати прописе и измене закона и друге послове по налогу начелника управе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области eкономске науке 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, положен државни стручни испит, најмање
пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
2. Радно место – главни контиста главне књиге трезора
Звање: Саветник

Број службеника: 2

Опис послова: У процесу књижења врши рачунску и логичку контролу захтева за
плаћање примљених од стране директних корисника; врши контролу пратеће
документације уз налог за плаћање и предузима радње за отклањање при томе уочених
недостатака; обавља послове који се односе на књижење расхода и издатака; прихода и
примања на основу извода рачуна за извршење буџета града Чачка и на основу појединих
аналитичких извода уплатних рачуна; врши свакодневна сравњења и спровођење налога за
исправку књижење у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и
Контним планом за буџетски систем; врши месечно сравњење извршених расхода и
остварених прихода са подацима из платног промета Управе за трезор; ажурно и уредно
води главну књигу трезора и помоћне књиге по свим буџетским класификацијама, врши
сравњења са помоћним књигама; усклађује евиденције са буџетским корисницима,
добављачима и Управом за трезор, врши сравњење и усклађивање аналитичких евиденција

са добављачима и купцима и припрема нацрт ИОС-а; оверава дневник; обавља послове
везане за информациони систем Управе за трезор за контролу извршења буџета јединица
локалне самоуправе – КИБЈЛС; припрема финансијски извештај директних корисника;
обавља послове који претходе изради консолидованог завршног рачуна и учествује у
припреми завршног рачуна консолидованог рачуна трезора локалне власти; израђује
извештаје о оствареним приходима и извршеним расходима; Двапут месечно (5.ог и 20.ог)
израђује извештај стања наменских средстава директних и индиректних корисника буџета
града, спроводи интерне контролне поступке и процедуре; иницира измене интерних
рачуноводствених аката и друге послове по налогу шефа службе и начелника управе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области eкономске науке 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, положен државни стручни испит, најмање
три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
3. Радно место – помоћни контиста главне књиге трезора
Звање: Млађи саветник

Број службеника: 1

Опис послова: У процесу књижења врши рачунску и логичку контролу захтева за
плаћање примљених од стране директних корисника; врши контролу пратеће
документације уз налог за плаћање и предузима радње за отклањање при томе уочених
недостатака; обавља послове који се односе на књижење расхода и издатака; прихода и
примања на основу извода рачуна за извршење буџета града Чачка и на основу појединих
аналитичких извода уплатних рачуна; врши свакодневна сравњења и спровођење налога за
исправку књижење у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и
Контним планом за буџетски систем; врши месечно сравњење извршених расхода и
остварених прихода са подацима из платног промета Управе за трезор; ажурно и уредно
води главну књигу трезора и помоћне књиге по свим буџетским класификацијама, врши
сравњења са помоћним књигама; усклађује евиденције са буџетским корисницима,
добављачима и Управом за трезор, врши сравњење и усклађивање аналитичких евиденција
са добављачима и купцима и припрема нацрт ИОС-а; оверава дневник; израђује извештаје
о оствареним приходима и извршеним расходима; спроводи интерне контролне поступке и
процедуре и друге послове по налогу шефа службе и начелника управе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке 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, положен државни
стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном
односу у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, органима градских
општина, или у службама и организацијама које оснива надлежни орган аутономне
покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине према посебном закону,
познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket).
4. Радно место за нормативно правне послове

Звање: Саветник

Број службеника: 1

Опис послова: Припрема нацрте општих и појединачних аката у области припреме
и извршења буџета, јавног задуживања, рачуноводства, буџетског и трезорског пословања;
прати усклађеност нормативних аката из делокруга Управе са позитивним прописима;
оцењује и даје мишљење о правној основаности предложених расхода и издатака у процесу
припреме буџета и ребаланса; ради на извршењу буџета или финансијског плана и
састављању рачуноводствених извештаја; учествује у анализи предлога финансијских
планова; учествује у изради образложења одлука и других аката из надлежности Управе;
даје мишљење на акте којима се преузимају обавезе; учествује у састављању уговора;
прати, анализира и проучава нову законску регулативу из области буџетског система и
финансирања јавног сектора; води матичну евиденцију за лица која су ван радног односа
код послодавца (пријаве и одјаве), стара се о усклађености општих аката са законима, прати
и проучава извршавање закона и других прописа везаних за буџетско и трезорско
пословање, обавља секретарске, сложеније административно – техничке и документационо
– евиденционе послове, поступа по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног
значаја које су у надлежности Градске управе за финансије, води евиденцију о радном
времену запослених у Управи, евидентира пристиглу пошту за Управу и одговара за њено
завођење и отпремање и обавља друге послове по налогу шефа службе и начелника управе.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке 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, положен државни стручни испит, најмање
три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
Б. СЛУЖБА БУЏЕТА
1. Радно место: Шеф службе буџета
Звање: Самостални саветник

Број службеника: 1

Опис послова: Шеф службе обавља најсложеније финансијско-материјалне послове
из надлежности службе, организује, обједињава и усмерава рад у оквиру Службе,
координира и надзире рад запослених у служби. Учествује у изради нацрта Упутства
буџетским корисницима за припрему буџета и финансијских планова, разматра захтеве
буџетских корисника у поступку израде буџета, анализира и оцењује усаглашеност
предлога финансијских планова са упутством, даје мишљшење о усаглашености обима
средстава из упутства, оцењује усаглашеност предлога финансијских планова са Упутством
Министарства, Стратегијом развоја града, планом капиталних инвестиција и другим
актима. Припрема нацрт одлука о буџету, ребалансу, привременом финансирању и
завршном рачуну. Врши израду финансијских планова директних корисника, координира
извршавање буџета, одобрава преконтролисане захтеве за плаћање и трансфер средстава,
врши интерну контролу рачуноводствених исправа и предузима остале контролне поступке
и процедуре. Припрема периодичне (шестомесечни, деветомесечни) извештаје Градском
већу, учествује у састављању годишњег завршног рачуна директних корисника и
консолидованог рачуна трезора и форми информације. Припрема и одобрава извештаје за
надлежна министарства и органе града, прати спровођење градских одлука из области
финансија, учествује у припреми аката већег степена сложености за потребе органа града.

Врши електронско плаћање. Одговара за благовремено, законито и правилно обављање
послова из делокруга рада службе, пружа потребну стручну помоћ извршиоцима и
распоређује послове на непосредне извршиоце, врши надзор и предузима мере за
обезбеђивање извршавања послова службе, прати прописе и измене закона и друге послове
по налогу начелника Управе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке 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, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
2. Радно место: Аналитичар буџета
Звање: Самостални саветник

Број службеника: 1

Опис послова: Обавља аналитичке послове припреме буџета, пројекције прихода,
примања, расхода и издатака буџета и пројекцију суфицита односно дефицита буџета града.
Учествује у изради нацрта Упутства буџетским корисницима за припрему буџета и
финансијских планова, разматра захтеве буџетских корисника у поступку израде буџета,
анализира и оцењује усаглашеност предлога финансијских планова са упутством. Учествује
у припреми нацрта одлуке о буџету, ребалансу и привременом финансирању, уз поштовање
јединствене буџетске класификације. Анализира захтеве за додатно обезбеђење средстава
током буџетске године, врши праћење и анализу прописа и аката који утичу на приходе и
расходе буџета, стара се о поштовању буџетских процедура, планира и прати реализацију
подстицаја јавних инвестиција и буџета и донација, прати буџетску ликвидност
готовинских токова у оквиру планова за извршење. Учествује у изради периодичних
извештаја (месечни, шестомесечни и деветомесечни извештај) и завршног рачуна,
припрема извештаје према државним органима, међународним институцијама и локалним
органима власти, учествује у мониторингу остварења индикатора програма, програмских
активности и пројеката; учествује у евалуацији остварења програмских циљева, прати
прописе и измене закона и друге послове по налогу шефа службе и начелника управе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке 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, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
3. Радно место – за послове реализације и праћења финансијских планова
капиталних инвестиција
Звање: Саветник

Број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове реализације и праћења финансијских планова
капиталних инвестиција на нивоу локалне самоуправе. Прати и евидентира исплате по
привременим и окончане ситуације по закљученим уговорима, а у складу са планом

капиталних инвестиција, прави налоге у ликвидатури. Учествује у изради плана капиталних
инвестиција и његовој измени приликом доношења одлуке о буџету, ребалансу и/или
привременом финансирању. Води евиденцију примњених меница, гаранција и осталих
инструмената обезбеђења уговора са аспекта њихове рочности. Врши сравњење са главном
књигом трезора и израду извештаја за потребе надлежних органа. Обавља интерну
финансијску контролу, учествује у изради периодичних извештаја (месечни, шестомесечни
и деветомесечни извештај), припрема податке за израду годишњег рачуна и учествује у
састављању годишњег рачуна директних корисника и консолидованог рачуна трезора и
изради информација о годишњим рачунима. Учествује у изради финансијских планова
директних корисника, кроз унос у апликацију за израду Одлуке о буџету и/или ребалансу.
Стара се по поштовању законских прописа у вези са Законом о буџетском систему и
Законом о порезу на додату вредност и других прописа који су неопходни за рад. Стара се
о благовременом измирењу обавеза по регистрованим фактурама у Централном регистру
фактура. Обавља послове скенирања и архивирања документације у посебној апликацији за
чување документације. Врши електронско плаћање у одсуству шефа Службе. У случају
одсуства службеника распоређеног на радном месту извршиоца за финансијске послове,
обавља и реализује послове тог радног места. Обавља пословну комуникацију са
добављачима, извођачима радова, надлежним руководиоцима из Одсека за јавне набавке,
прати прописе и измене закона и друге послове по налогу шефа службе и начелника управе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке 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, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
4. Радно место - Извршилац за финансијске послове
Звање: Саветник

Број службеника: 1

Опис послова: Обавља финансијске, стручне и оперативне послове из дела трошења
средстава из Програма: Заштите животне средине (изузев средстава за финансирање
послова Управљања отпадним водама-канализација), Комуналног програма у оквиру
Финансијског плана ДБК- Градска управа за финансије (изузев средстава за финансирање
Управљања и снабдевања водом за пиће), Урбанизма и просторног планирања у оквиру
Финансијског плана ДБК-Градска управа за урбанизам. Врши исплату за медијске куће и
јавна гласила, Црвеном крсту, политичким странкама, за програмску активност- Просторно
и урбанистичко планирање-ЈП "Градац" Чачак, програмску активност- Стамбена подршка "Градска стамбена агенција" Чачак. Врши припрему програма за Градско веће и реализацију
средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима. Учествује у
изради финансијских планова директних корисника, кроз унос у апликацију за израду
Одлуке о буџету и/или ребалансу. Обавља интерну финансијску контролу, припрема налоге
за плаћање и врши њихову реализацију, врши израду захтева за пренос средстава по
економској класификацији за одговарајуће апропријације, прави налоге у ликвидатури.
Саставља финансијске извештаје о извршеним расходима и издацима, учествује у изради
периодичних извештаја (месечни, шестомесечни и деветомесечни извештај) и завршног
рачуна, припрема извештаје према државним органима, међународним институцијама и
локалним органима власти. Стара се по поштовању законских прописа у вези са Законом о
буџетском систему и Законом о порезу на додату вредност и других прописа који су
неопходни за рад. Стара се о благовременом измирењу обавеза по регистрованим

фактурама у Централном регистру фактура. Обавља послове скенирања и архивирања
документације у посебној апликацији за чување документације. Испоставља рачуне
купцима за разграничење заједничких трошкова и друге услуге и сравњује потраживања и
уплате са Службом трезора. У одсуства службеника распоређеног на радном месту за
послове реализације и праћења финансијских планова капиталних инвестиција, обавља и
реализује послове тог радног места. Обавља пословну комуникацију са корисницима и
добављачима, прати прописе и измене закона и друге послове по налогу шефа службе и
начелника управе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке 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, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
5. Радно место за послове реализације и праћења финансијских планова
индиректних корисника
Звање: Млађи саветник

Број службеника: 1

Опис послова: Прима и заводи рачуне у књигу улазних фактура директних и
индиректних корисника, контролише исправност документације, обавља интерну
финансијску контролу, припрема налоге за плаћање и реализацију. Врши израду захтева за
пренос средстава по екомомској класификацији за одговарајуће апропријације, саставља
финансијске извештаје о извршеним расходима и издацима. Припрема акта за коришћење
средстава сталне и текуће буџетске резерве припрема извештаје за потребе надлежних
органа о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве. Обавља финансијске,
стручне и оперативне послове из дела трошења средстава Туристичке организације Чачак,
прави налоге у ликвидатури. Стара се по поштовању законских прописа у вези са Законом
о буџетском систему и Законом о порезу на додату вредност и других прописа који су
неопходни за рад. Стара се о благовременом измирењу обавеза по регистрованим
фактурама у Централном регистру фактура. Обавља послове скенирања и архивирања
документације у посебној апликацији за чување документације. Врши сравњење са главном
књигом трезора, обавља и друге послове по налогу шефа службе и начелника управе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке 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, положен државни
стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном
односу у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, органима
градских општина, или у службама и организацијама које оснива надлежни орган
аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине према посебном
закону, познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket).
6. Радно место за послове припреме, обраде и плаћања документације за директне
буџетске кориснике– ликвидатор
Звање: Виши референт

Број службеника: 1

Опис послова: Прима и заводи рачуне у књигу улазних фактура директних
корисника градске управе, врши рачунску, формалну и суштинску проверу материјалнофинансијске документације и рачуноводствених исправа, обавља интерну финансијску
контролу, припрема налоге за пренос на основу Одлуке о буџету. Прати и евидентира
исплате по закљученим уговорима, врши рачунску, формалну и суштинску проверу
материјално-финансијске документације и рачуноводствених исправа. Доставља
овлашћеном лицу на оверу контролисану и потписану материјално-финансијску
документацију, припрема налоге за пренос средстава на основу Одлуке о буџету, стара се
да сва плаћања буду у складу са одобреним апропријацијама, прави налоге у ликвидатури,
врши комплетирање извода и документације на основу које је извршено плаћање и друге
послове по налогу шефа службе и начелника управе. Припрема копије фактура за
испоставље рачуна купцима за разграничење заједничких трошкова. Обавља послове
одлагања документације, скенирања и архивирања у посебној апликацији за чување
документације. Стара се о благовременом измирењу обавеза по регистрованим фактурама
у Централном регистру фактура.
Услови: Средње четворогодишње образовање економског смера, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
7. Радно место за послове припреме и обраде документације – ликвидатор
Звање: Млађи референт

Број службеника: 1

Опис послова: Прима и заводи рачуне у књигу улазних фактура директних
корисника градске управе, врши рачунску, формалну и суштинску проверу материјалнофинансијске документације и рачуноводствених исправа, обавља интерну финансијску
контролу, припрема налоге за пренос на основу Одлуке о буџету. Стара се да сва плаћања
буду у складу са одобреним апропријацијама, врши израду Захтева за пренос средстава по
економској класификацији за одговарајуће апропријације, прави налоге у ликвидатури,
врши комплетирање извода и документације на основу које је извршено плаћање и води
евиденцију плаћања по профактурама, прати и евидентира исплате по закљученим
уговорима. Врши сравњење са главном књигом трезора. Обавља послове одлагања
документације, скенирања и архивирања у посебној апликацији за чување документације.
Стара се о благовременом измирењу обавеза по регистрованим фактурама у Централном
регистру фактура. Обавља и друге послове по налогу шефа службе и начелника управе.
Услови: Средње четворогодишње образовање економског смера, положен државни
стручни испит, завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).
В. СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА
1. Радно место – Шеф службе рачуноводства
Звање: самостални саветник

Број службеника: 1

Опис послова: Руководи, организује и планира рад службе, пружа стручна упуства,
кординира рад запослених, обавља најсложеније финансијско материјалне послове из
надлежности службе, припрема анализe и извештајe за надлежна министарства о расходима

зa плате и накнаде за све буџетске кориснике, учествује у припреми програма и планова
који служе као стручна основа за остваривање, утврђивање и спровођење послова у области
рада службе, предлаже и даје мишљење о потребним мерама за ефикасан и успешан рад
службе, обавља редовну пословну комуникацију и сарадњу са ресорним министарствима у
циљу делотворног преноса информација који служе за остваривање циљева рада
запослених, прати законске прописе и акате које доноси Влада и упознаје запослене са
применом прописа и општих аката, учествује у припреми аката већег степена сложености
за потребе праћења прописа из области буџетског финансирања и финансирања плата и
накнада за запослене, стара се о ажурирању базе и свеобухватности података о запосленима
који су неопходни за обрачун, израђује финансијске извештаје о извршеним расходима и
издацима, одговара за благовременост, законитост и правилност рачуноводствених
исправа, разматра захтеве са требовањима са пратећом документацијом за исплату плата,
накнада и осталих примања по економској класификацији и апропријацијама опредељених
у буџету за директне кориснике, врши интерну контролу пратеће документације и преузима
контролне поступке и процедуре, одговоран је за рачуноводствене исправе и требовања за
расходе по наменама, израђује финансијске планове, врши контролу наменског трошења
буџетских средстава, припрема извештаје о утрошеним средствима за плате, накнаде и
друге расходе лица којима се исплаћују накнаде и доставља их надлежним министарствима,
организује и непосредно извршава послове платног промета - електонског плаћања,
детаљније прати и уређује поступање запослених у свом раду и самосталности, учествује у
изради буџета, планира средстава за примања запослених. Прати и прави годишње
извештаје о раду службе, стара се о правилном распореду послова запослених кроз израду
плана и програм рада службе, контролише рад и врши тромесечно оцењивање службеника
и пружа стручну помоћ у раду и извршава друге задатке по налогу начелника.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке 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, положен државни стручни испит, најмање
пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
2. Радно место – Послови финансијског извештавања
Звање: саветник

Број службеника: 1

Опис послова: Врши студијско аналитичке послове, послове који су прецизно одређени
са утврђеним методама рада и поступака у припреми финансијских извештаја и
информација, обавља послове месечног уноса и овере података у Регистар запослених,
изабраних и именованих лица, лица ангажованих по основу уговора и преко студентских и
омладинских задруга и податке о примањима запослених, изабраних, постављених и
ангажованих лица у локалној самоуправи за директне буџетске кориснике и врши проверу
податка за индиректне кориснике буџетских средстава, одговоран је за исказивање тачних
података у регистру, преузимање података од индиректних корисника буџета града, прати
извршење планираних средства на одговарајућим економским класификацијама, врши
обраду и евидентирање расхода по наменама, ради потребне месечне и периодичне
извештаје за потребе управе, врши обрачун солидарне помоћи за лечење запослених и
чланова уже породице, обрачун јубиларних награда и отпремнина, обрачун накнада за лица
ангажована у цивилној заштити, стара се о ажурности и исправности евиденција о
исплаћеним платама и накнадама за запослене и лица која нису у радном односу, учествује

у анализирању и реализацији праћења извршења расхода буџета и контролу наменског
трошења средстава за плате запослених уз праћење законских прописа и аката које доноси
Влада, пружање савета и прикупљање или размену битних информација за пословне
комуникације унутар органа и изван органа, учествује у припреми нацрта плана буџета и
предлога планираних средстава за плате и накнаде, прати примену норматива и стандарда
трошења и наменско извршавање одобрених апропријација за разна давања запосленима и
врши сравњење и усклађивање аналитичке евиденције свих исплата, активно сарађује са
директним и индиректним корисницима буџета за израду месечног извештавања о
планираним и извршеним расходима у буџетима јединица локалне власти директних и
индиректних корисника, месечно извештавање о утрошеним средствима за плате,
отпремнине, јубиларне награде, и броја запослених по изворима финансирања који се
месечно достављају на прописаним обрасцима (ПЛ-1, ПЛ-2), Министарству финансија,
саставља финансијске извештаје о исплаћеним платама, доприносима и порезима и
доставља их статистици, саставља пореске обрасце о зарадама, израђује М4 обрасце о
годишњим исплатама плата и доприноса за стаж осигурања за запослене и ангажоване по
уговорима о привременим и повременим пословима, води аналитичке књиге са посебним
евиденцијама за сваког директног корисника буџетских средстава и помоћних књига, врши
ажурирање извода са пратећом документацијом и сравњење уплаћених пореза и доприноса
са пореским картицама које води Пореска управа и Фондом за ПИО, обавља редовну
пословну комуникација у циљу делотворног преноса информација који служе за
остваривање циљева свога рада и рада службе, извршава послове платног промета електонског плаћања, врши интерну контролу у спровођењу трошења средстава по
апропријацијама по функционалној и економској класификацији, на прописан начин
одлаже и чува документацију из делокруга свог рада и активно учествује у пословима и
радним задацима по налогу шефа службе и начелника управе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке 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, положен државни стручни испит, најмање
три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
3. Радно место – Економско финансијски послови за обрачун плата и накнада
запослених
Звање: саветник

Број службеника: 1

Опис послова: Врши студијско аналитичке послове, прецизно одређене послове уз
примену утврђених метода рада, поступака у припреми извештаја и информација, обавља
аналитичке послове обрачуна плата и накнада за запослене, врши контролу радних листа
по градским управама и службама, саставља преглед часова за обрачун плата, врши
комплетан обрачун зарада именованих, постављених и запослених, припрема налоге у
програму плата и непосредно извршава послове платног промета - електонског плаћања,
стара се о исправности обрачуна плата запослених, о обрачуну пореза и доприноса,
попуњавању неопходних образаца за исплату истих, врши рачунску, формалну и суштинску
проверу обрачуна плата и накнада, израђује захтеве за пренос средстава по директним
корисницима и доставља овлашћеном лицу на оверу и потпис, води аналитичку евиденцију
и обрачун трошкова мобилних телефона, прати примену норматива и стандарда трошења
и наменског извршавања одобрених апропријација за плате запослених, контролише и
припрема уношење радних листа са евиденцијом о присутности на раду од свих директних

корисника, уноси обуставе од плата (административне забране, забране за кредите код
пословних банака, судских и извршитељских решења), води евиденцију обустава, јемства и
других обустава, врши доставу података о обустављеним кредитима, оверава обрасце за
административне забране и кредите код банака и врши евиденцију о висини задужености
запослених, издаје потврде о примањима запослених, израђује картоне зарада, учестује у
сравњењу кредитора и оверава ИОС-е, врши пријем и контролу дознака за боловање и
сравњење са подацима унетим у радне листе, припрема захтеве за рефундацију накнаде
плате у случају спречености за рад због болести у периоду дужем од 30 дана, врши обрачун
и исплату боловања преко 30 дана, стара се о ажурности и исправности евиденција о
исплаћеном боловању преко фондова, врши обрачун и исплату накнаде трошкова превоза
за долазак на посао и одлазак са посла, учествује у изради буџета, планирања средстава за
примања запослених, прати прописе из области буџетског финансирања, прати и прави
годишње извештаје, праћење масе средстава за зараде и накнаде по апропријацијама, врши
ажурирање извода са пратећом документацијом и сравњење уплаћених пореза и доприноса
са Пореском управом и Фондом за ПИО, годишње усаглашавање главне књиге са помоћним
књигама и евиденцијама, врши сравњење и усклађивање аналитичке евиденције, израђује,
проверава и обједињује извештаје, припрема предлоге за израду буџета за планирана
средства за исплату плата и накнада, врши интерну контролу у спровођењу трошења
средстава по апропријацијама по функционалној и економској класификацији, одговоран је
за тачно и правилно израчунавање масе за плате, прати извршење финансијских планова,
обавља редовну пословну комуникацију у циљу делотворног преноса информација које
служе за остваривање циљева свога рада и рада службе, на прописан начин, хронолошки
одлаже и чува документацију из делокруга свог рада и активно учествује у пословима и
радним задацима по налогу шефа службе и начелника управе.
Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из области
економске науке 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 четири године или
специјалистичким студијама на факултету и познавање метода рада, поступка и стручних
техника које се стиче радним искуством у струци од најмање три године, положен државни
стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена
знања примене, познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket).
4. Радно место – Економско финансијски послови за обрачун накнада и других
примања ангажованих лица
Звање: саветник

Број службеника: 1

Опис послова: Врши студијско аналитичке послове, прецизно одређене послове уз
примену утврђених метода рада, поступака са јасним оквиром самосталности уз повремени
надзор непосредног руководиоца, послове који су прецизно одређени са утврђеним
методама рада, поступака у припреми извештаја и информација, обавља аналитичке
послове обрачуна накнада за лица ван радног односа, одборника Скупштине града, обрачун
накнада за рад чланова комисија и радних тела, формираних по решењу Скупштине града,
Градоначелника, Градског већа и Градских управа. Обавља аналитичке послове обрачуна
плата и накнада за запослене, припрема уношење радних листа са евиденцијом о
присутности на раду од свих директних корисника, уноси обуставе од плата
(административне забране, забране за кредите код пословних банака, судских и
извршитељских решења), води евиденцију обустава, јемства и других обустава, послове
евидентирања и вођења регистра за плате, врши доставу података о обустављеним
кредитима, оверава обрасце за административне забране и кредите код банака и врши

евиденцију о висини задужености запослених, оверава обрасце за административне забране
и кредите код банака и врши евиденцију о висини задужености запослених, издаје потврде
о примањима запослених, израђује картоне зарада, учестује у сравњењу кредитора и оверава
ИОС-е, врши пријем и контролу дознака за боловање и сравњење са подацима унетим у
радне листе, врши обрачун и исплату боловања преко 30 дана, врши месечни обрачун
Уговора о привременим и повременим пословима за лица која су ангажована у Градским
управама, води евиденцију закључених уговора, прима месечне извештаје о извршеним
пословима и обрачун превоза за уговорене послове. Саставља обрасце за наведене накнаде,
врши обрачун уговора о делу, вештачењу, врши требовање средстава која доставља на
потпис директним корисницима, врши рачунску, формалну и суштинску проверу
документације, саставља пратеће обрасце за наведене исплате, потписане и оверене од
стране одговорних лица, припрема налоге кроз програм ликвидатуре и непосредно
извршава послове електонског плаћања, на прописан начин одлаже и чува документацију
из делокруга свог рада, води помоћне евиденције, стара се да сви обрачуни буду у складу
са одобреним апропријацијама и утврђеним квотама, врши унос података у ликвидатуру,
врши израду требовања за исплату и доставља надлежним службама на потпис за даље
плаћање, врши сравњење уплаћених пореза и доприноса са Пореском управом и Фондом за
ПИО, врши ажурирање извода са пратећом документацијом, помоћне евиденције, израђује
и проверава и обједињује извештаје, учествује у изради регистра запослених за све накнаде
за које врши обрачун, припрема предлоге за израду буџета за планирана средства за исплату
накнада, врши планирање и праћење реализације трошења средстава из буџета уз месечне
извештаје о трошковима истих, врши контролу исправа (уговора, наредби, решења), и
припрема документацију за обрачун, ажурно и уредно води помоћне књиге о исплатама
накнада, израђује извештаје о извршеним расходима, спроводи интерне контролне поступке
и процедуре, сигнализира на евентуалне неправилности и учествује у њиховом отклањању,
учествује у изради буџета, обавља редовну пословну комуникацију у циљу делотворног
преноса информација које служе за остваривање циљева свога рада и рада службе, одговара
за тачност, експедитивност и ажурност финансијских извештаја и радних задатака и врши
друге послове по налогу шефа службе и начелника управе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке 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, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
5. Радно место – Вођење евиденције имовине, опреме и обрачун накнада
Звање: Саветник

Број службеника: 1

Опис послова: Вођење евиденције покретних и непокретних ствари у јавној својини
јединице локалне самоуправе за вршење њихових права и укњижавање у пословне књиге
града , вођење евиденције директних и индиректних корисника буџета града, укњижавање
имовине, пословних просторија, имовине школа, јавних предузећа и установа града, води
посебну евиденцију непокретности у јавној својини коју користи град, с обавезом да
податке из евиденције непокретности доставља Дирекцији за имовину која води
јединствену евиденцију непокретности у јавној својини, послове који обухватају широк
круг задатака и познавање и примену јединствених метода рада, уз прецизно одређене
послове са јасним оквиром самосталности уз повремени надзор непосредног руководиоца,
припремне радње за спровођење пописа имовине и опреме, обрачунавање амортизације,

вођење и укњижавање нових набавки, задужење и раздужење корисника по реверсима,
вођење помоћне књиге имовине и опреме, усклађивање стања имовине са стварним стањем
које се утврђује пописом, на основу одлуке пописне комисије припрема решење о расходу
и исте расходује по доношењу налога надлежног органа. Врши обрачун дневница за
службена путовања у земљи и иностранству за запослене, учествује у изради регистра
запослених за сва накнаде за које врши обрачун, обавља аналитичке послове обрачуна плата
и накнада за запослене, врши месечни обрачун Уговора о привременим и повременим
пословима за лица која су ангажована у Градским управама, води евиденцију закључених
уговора, прима месечне извештаје о извршеним пословима и обрачун превоза за уговорене
послове,врши обрачун солидарне помоћи за лечење запослених и чланова уже породице,
обрачун јубиларних награда и отпремнина, обрачун накнада за лица ангажована у цивилној
заштити, и друге послове по налогу шефа службе и начелника управе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области eкономске науке 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, положен државни стручни испит, најмање
три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
6. Радно место – Послови за обрачун других примања
Звање: млађи саветник

Број службеника: 1

Опис послова: Oбавља аналитичке послове месечног обрачуна накнада по основу
Уговора о привременим и повременим пословима за лица која су ангажована у Грардским
управама, води евиденцију закључених уговора, прима месечне извештаје о извршеним
пословима, обрачун превоза за уговорене послове, обрачун јубиларних награда и
отпремнина, обрачун једнократних помоћи за запослене у Градским управама, обрачун
једнократних помоћи по решењу Градоначелника за лица ван радног односа, води
евиденције за све исплате и обрачуне, сравњује са изводом, обавља интерну финансијску
контролу, контролише исправност и тачност обрачуна, саставља финансијске извештаје,
стара се да сва плађања буду у складу са одобреним апропијацијама и утврђеним квотама,
израђује и проверава и обједињује извештаје, учествује у изради регистра запослених за сва
примања за која врши обрачун, припрема предлоге за израду буџета за планирана средства
за исплату накнада, врши планирање и праћење реализације трошења средстава из буџета
врши ажурирање извода са пратећом документацијом и сравњење уплаћених пореза и
доприноса са Пореском управом и Фондом за ПИО, врши кординацију са Фондом ПИО у
вези праћења исплаћених накнада (обрасци МУН) за исплате одборницима и члановима
разних комисија, врши квартално и годишње усаглашавање главне књиге са помоћним
књигама и евиденцијама, обавља редовну пословну комуникацију у циљу делотворног
преноса информација које служе за остваривање циљева свога рада и рада службе и друге
послове по налогу шефа службе и начелника управе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке 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, положен државни стручни испит, завршен
приправнички стаж или најмање пет годинa проведених у радном односу у органима
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, органима градских општина, или у

службама и организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице
локалне самоуправе и градске општине према посебном закону, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
7. Радно место – Обрачун накнада и једнократних помоћи за лица ван радног односа
Звање: Виши референт

Број службеника: 1

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге претежно рутинске послова
који обухватају широк круг задатака и познавање и примену једноставних метода рада и
поступака за самостални рад уз привремени надзор непосредног руководиоца, припрема
потребну документацију и врши израду кроз програм ликвидатуре обрачуна накнада за
чланова Градског већа, обрачун накнаде за заменика председника Скупштине града, врши
исплате једнократних новчаних помоћи за новорођену децу, исплату финансијске помоћи
за вантелесну оплодњу, исплату једнократних помоћи по решењу Градоначелника, обрачун
уговора о делу, уговора о вештачењу, врши ажурирање извода са пратећом документацијом
и сравњење уплаћених пореза и доприноса са Пореском управом и Фондом за ПИО, месечно
вођење регистра о свим појединачним исплатама, састављање и подношење извештаја о
исплаћеним накнадама и једнократним помоћима и попуњавање осталих образаца који се
односе на накнаде, састављање пореских образаца и достављање надлежним службама,
израда захтева-требовања за пренос средстава за исплате, комуникација углавном унутар
уже унутрашње јединице ради прикупљања или размене информација на прописан начин,
одлаже и чува документацију из делокруга свог рада води помоћне евиденције, стара се да
сви обрачуни буду у складу са одобреним апропријацијама и друге послове по налогу шефа
службе и начелника управе.
Услови: Средње четворогодишње образовање економског смера, положен државни
стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
Г.

ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

1. Радно место – Шеф финансијске службе месних заједница
Звање: Самостални саветник

Број службеника: 1

Опис послова: Шеф финансијске службе руководи и организује рад Службе,
обезбеђује ефикасно и законито обављање послова из делокруга Службе, прати прописе и
организује припремне радње и осмишљава начин спровођења нових прописа. Стара се о
правилном распореду послова, пуној запослености радника и испуњавању радних обавеза и
спроводи мере (корективне и превентивне) у циљу њихове оптимизације, пружа стручну
помоћ извршиоцима. Даје процену прихода и примања, расхода и издатака за све месне
заједнице, израђује предлоге финансијских планова месних заједница и прати њихово
извршавање. Саставља предлоге решења за захтеве за пренос средстава са апропријација
које то захтевају, контролише Захтеве за пренос средстава месних заједница, израђује
извештаје, информације и друге материјале из делокруга рада Службе. Саставља
периодичне и годишње завршне рачуне за све месне заједнице. Координира у пословима
везаним за контролу месних заједница од стране Буџетске инспекције и Интерне ревизије.
Обавља све послове за несметано функционисање службе и друге послове по налогу
начелника управе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке 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, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
2. Радно место – Финансијски послови капиталних инвестиција
Звање: Млађи саветник

Број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове вођења и ажурирања база података за потребе:
aнализе и израде финансијких извештаја, за потребе израде планова капиталних
инвестиција, за потребе других служби ГУ за финансије, за потребе председника савета
месних заједница и грађана месних заједница, за потребе Службе за јавне набавке у вези
капиталних инвестиција, за потребе Регистра за измирење новчаних обавеза, за потребе
евиденције имовине месних заједница. Самостално израђује извештаје о финансијском
пословању месних заједница, периодичне (кварталне) извештаје о приливу и трошењу
средстава самодоприноса, врши сравњење са главном књигом трезора, припрема податке за
кварталне извештаје месних заједница за Управу за јавне набавке, саставља и спроводи
захтеве за пренос средстава самодоприноса (ликвидатура самодоприноса). Прати и
контролише извршење планова капиталних инвестиција, аналитички прати прилив и
трошење средстава самодоприноса, прати поштовање примене Одлука о завођењу
самодоприноса и прати извршење финансијског плана за раздео самодоприноса. Води
евиденцију имовине и опреме, води евиденцију нових набавки, обрачунава амортизацију,
врши усклађивање стања имовине са стањем које се утврђује пописом. Учествује у изради
годишњих завршних рачуна за месне заједнице и обавља друге послове по налогу шефа
службе и начелника управе.
Услови: Стечено високо образовање из области економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен
приправнички стаж или најмање пет годинa проведених у радном односу у органима
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, органима градских општина, или у
службама и организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице
локалне самоуправе и градске општине према посебном закону, познавање рада на
рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket).
3. Радно место – Ликвидатор
Звање: Виши референт

Број службеника: 1

Опис послова: Обавља самосталну израду захтева за пренос средстава са буџета на
рачуне месних заједница. Обавља контролу рачунске, формалне и суштинске исправности
материјално финансијске документације и рачуноводствених исправа које прате захтев за
пренос средстава. Врши контролу комплетности документације која прати захтев за пренос
средстава. Саставља налоге за пренос средстава са буџета града на рачуне месних заједница,
као и налогe за плаћање обавеза месних заједница. Стара се да сва плаћања буду у складу
са одобреним апропријацијама и утврђеним квотама. Израђује фактуре за купце месних
заједница (на основу уговора о закупу). Одлаже документацију. Обавља пословну

комуникацију са председницима савета и повериоцима месних заједница у вези плаћања
свих обавеза месних заједница. Обавља друге послове по налогу шефа службе и начелника
управе.
Услови: Средње четворогодишње образовање економског смера, положен државни
стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
4. Радно место – Књиговођа
Звање: Виши референт

Број службеника: 1

Опис послова: Обавља књижење прихода и примања, расхода и издатака месних
заједница на основу финансијске документације у главним књигама месних заједница.
Обавља послове контирања за све месне заједнице. Врши комплетирање извода и
документације на основу које је извршено плаћање и врши одлагање и архивирање
документације. Контролише документованост и врши сравњење спроведених књижења.
Обавља послове књижења у главној књизи трезора за све пословне промене месних
заједница. Води помоћне књиге и евиденције за месне заједнице. Врши сравњење помоћних
књига са главним књигама месних заједница и главних књига месних заједница са главном
књигом трезора. Учествује у сравњењу и усклађивању аналитичких евиденција са
добављачима и купцима. У пословној комуникацији даје финансијске
податке
председницима савета месних заједница и грађанима. Обавља друге послове по налогу
шефа службе и начелника управе.
Услови: Средње четворогодишње образовање економског смера, положен државни
стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
5. Финансијско–рачуноводствени аналитичар
Звање: Млађи саветник

Број службеника: 1

Опис послова: даје процену прихода месних заједница-учешће грађана, учествује
у изради предлога финансијских планова месних заједница, обавља послове уноса
одобрених апропријација и промена апропријација у рачуноводствени програм, води
помоћну књигу за приходе и друге помоћне књиге, врши сравњење помоћних књига са
главном књигом трезора, учествује у изради годишњих финансијских извештаја месних
заједница, консолидује годишње финансијске извештаје свих месних заједница за потребе
израде консолидованог годишњег финансијског извештаја за град , прати прописе и законе
из делокруга свог посла. Прати и контролише извршење финансијских планова месних
заједница, прати измирење доспелих обавеза месних заједница у смислу поштовања рокова
измирења новчаних обавеза законском року, прати и контролише тачност поднетих захтева
за потребе преноса средстава за месне заједнице, врши унос сачињених захтева за пренос у
рачуноводствени програм и прави налоге у ликвидатури, скенира и архивира захтеве и
пратећу документацију, врши електронска плаћања. Врши обрачун и исплату плата за
запослене раднике у месним заједницама, врши контролу исправности и комплетности
документације за обрачун, врши обрачун и исплату других примања физичких лица, врши
обрачун и плаћање пореза на сва примања физичких лица, саставља и електронски шаље
пореске обрасце за обрачун плата и осталих примања, уноси и оверава податке о обрачуну
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..Perucrap 3arlocneHHx""

Bptun cpaBrlerbe o6pauyua H r.{crr;rare ca flypCoHr. MeceqHo
H3Be[ITaBa o yrpolxeHrIM cpeAcrBl{Ma 3a [-rrare n 6pojy 3arrocireHr4x rro H:]Bopr,rMa
SnuaHcnpama

Ha rponucaHltna o6pacqulra (fiJI-1,UI-2), capalyje ca
Ip),rHM c:ryN6alra |V sa'4urru*,.r.1.,
.{ocraBi'ba HM rpa}r(eHe noilarKe. Ogronapa Haqe.rHr4K)/ i.r ure$y c:tyx6e 3a KBa_irr4reruo o6ae,,i,a}be
cBHX nOCJIOBa r43 LeIOKpyta cBot nocna.

Yc,rosu: Cre'leHo BI4coKo o6pa:oaarue H3 Havque o6,racru eKoHor\{oKe Ha\rKe Ha
ocHoBHl4M aKaAeMcKHM crygnjarr,ra y o6r.ruy og Hail,rarse 240 EC[E. Macrep
aKaiJeMcKl4M
crygujal'ra. Macrep crpyKoBHI,lN,I cr1'rujaua, cnequja,rucruqKHM axaAeMCKr.rM cr.y4ujaua,
cnequjalucrHlrxuM crpy(oBHnN,r cry4njaua, oAHocHo Ha ocHoBHHna crylu.iaua rpajarsl,og
5,
Hajuame qerHpH loAI4He u,uu cneqnjart{crurlKfiM cr1,',tujaua na rfaxy,,rreiy" norur,aH
Ap),(aBHrl
crpyr{Hl4 I4ctIHr, 3aBpIxeH npI4npaBHHqKLr cra)K u:rr.r uajnrarse fler roAr4Ha [poBeAeHHX paAHoN{
v

oAHocy y opraHl'rMa ayroHoMne nonpa-inue r.r jeguHl{qe noKanr{e caMoy[patse, opraHr4Ma
I-paAcKHX oIrIUruHa. laittl y c,rynt6aua I{ opraHu:aql.tjaua xoje ocuuna HaJUle}KHH
optar{
ayroHoMHe noxpajuue, jeAltruue JroKar.rHe caN{oynpaBe tr rparcKe o[rrrrr,rHe npeMa
noce6uonr
3aKoHy. rlo3llaBalbe paAa Ha paqyHapy (Windor,vs Operativni sistemi. MS office paket).,'
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