На основу члана 59. став 2. и члана 66. став 7. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», бр. 129/07 и 83/14-др.закон), члана 66. став 2. Статута Града Суботице
(«Службени лист Општине Суботица», бр. 26/08 и 27/08-исправка и «Службени лист Града
Суботице», бр. 46/11 и 15/13) и члана 30. став 1. тачка 12. Одлуке о Градској управи Града
Суботице («Службени лист Града Суботице», бр. 6/10 и 8/13, 24/14, 20/15 и 44/16),
Начелник Градске управе Града Суботице, дана 08.11. 2016. године, доноси
ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Градској управи
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској
управи број IV-02-25/2016 од 04. априла 2016. године који је измењен и допуњен Правилником о
изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Градској управи који је донет под бројем IV-02-41/2016 дана 05. октобра 2016. године, у члану
4. став 1. тачка 10. после речи: “послове” брише се тачка, ставља се зарез, а после тачке 10.
додаје се тачка 11. која гласи:
“11. Секретаријат за инвестиције и развој.”
Члан 2.
Члан 6. мења се и гласи:
“У Секретаријату за финансије образују се следеће уже унутрашње јединице:
1) Служба за трезор, буџетско планирање и извештавање,
2) Служба за рачуноводство.“
Члан 3.
У члану 7. реч: “Одсек” замењује се речју: “Служба” у одговарајућем падежу.
Члан 4.
У члану 8. реч: “Одсек” замењује се речју: “Служба” у одговарајућем падежу.
Члан 5.

Члан 10. мења се и гласи:
„У Секретаријату локалне пореске администрације образују се следеће уже унутрашње
јединице:
1.   Служба за утврђивање, контролу и пореско књиговодство локалних јавних прихода,
2.   Служба за наплату локалних јавних прихода.“
Члан 6.
У члану 11. реч: “Одсек” замењује се речју: “Служба” у одговарајућем падежу.
Члан 7.
У члану 12. реч: “Одсек” замењује се речју: “Служба” у одговарајућем падежу.
Члан 8.

Члан 31. мења се и гласи:
“У Секретаријату за друштвене делатности образују се следеће уже унутрашње
организационе јединице:
1)   Служба за основно и средње образовање, студенте, информисање, верске заједнице и
остале друштвене организације,
2)   Служба за културу, физичку културу, спорт и омладину, предшколско образовање,
здравствену заштиту на примарном нивоу, социјалну заштиту, хуманитарне
организације и социјалне пројекте и

3)   Служба за борачко –инвалидску заштиту, друштвену бригу о деци и избегла и
расељена лица.”
Члан 9.
У члану 32. реч: “Одсек” замењује се речју: “Служба” у одговарајућем падежу.
Члан 10.
У члану 33. реч: “Одсек” замењује се речју: “Служба” у одговарајућем падежу.
Члан 11.
У члану 34. реч: “Одсек” замењује се речју: “Служба” у одговарајућем падежу.
Члан 12.
Члан 38. мења се и гласи:
„Секретаријат за имовинско-правне послове врши следеће послове:
- извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
из области имовинско-правних послова,
- решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима лица у
управним стварима из надлежности Секретаријата,
- извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду из области
имовинско-правних послова,
- израђује нацрте финансијских планова у процедури припреме буџета Града по
функцијама и корисницима буџета и прати законито и наменско коришћење средстава
буџета за функције и кориснике буџета који су у надлежности Секретаријата,
- реализацију финансијских планова по функцијама који су у надлежности
Секретаријата,
- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих
аката Скупштине града из надлежности Секретаријата,
- припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града,
Градоначелник и Градско веће из области имовинско-правних послова,
- обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и
Градско веће из надлежности Секретаријата и
- обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и
другим актима.“
Члан 13.
Члан 39. мења се и гласи:
„У Секретаријату за имовинско-правне послове образују се следећe уже унутрашње
јединице:
1)   Служба за имовинско-правне послове, стамбена питања и грађевинско земљиште,
2) Служба за пословне просторе,
3) Служба за одржавање објеката.“
Члан 14.

Члан 40. мења се и гласи:
1) Служба за имовинско-правне послове, стамбена питања и грађевинско земљиште врши
следеће послове:
-управне и друге послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је
непосредно спровођење поверено Граду у области имовинско правних послова
(експропријација, административни пријенос, претварање права коришћења у право својине на
грађевинском земљишту уз накнаду, утврђивање земљишта за редовну употребу објеката,
враћање земље, отуђење, прибављање, размена, закуп непокретности, пренос коришћења и
права коришћења на непокретностима, откуп станова, развргнуће имовинске заједнице,
исељење бесправно усељених лица, пресељење из станова у својини грађана),
- управне и друге послове у непосредном спровођењу градских прописа у области
имовинско правних послова (претварање права закупа у право својине на грађевинском

земљишту, стручни и административни послови везани за рад Комисије за стамбене односе и
Комисије за грађевинско земљиште),
-вођење јединствене евиденције непокретности,
-израђивање нацрта финансијских планова у процедури припреме буџета Града по
функцијама,
-праћење реализације финансијских планова по функцијама из надлежности Службе,
-припрему нацрта аката из делокруга Службе које доноси Скупштина гарад, Градоначелник и
Градско веће,
-стручне, административно техничке и друге послове из делокруга рада Службе које му
повери Секретар, Начелник, Градоначелник и Градско веће.“
Члан 15.
У члану 41. реч: “Одсек“ замењује се речју: „Служба“ у одговарајућем падежу.
Члан 16.
После члана 41. додаје се члан 41а који гласи:

Града,

„Члан 41а
„Служба за одржавање објеката врши следеће послове:
-израђивање програма текућег и инвестиционог одржавања објеката у јавној својини

-израђивање спецификације за јавне набавке,
-израђивање пројектно техничке документације везане за извођење радова који имају
карактер инвестиционог одржавања објеката,
-израђивање предмера радова,
-прибављање понуда извођача радова на текућем одржавању објеката,
-наручивање радова,
-израђивање нацрта финансијских планова у процедури припреме буџета Града по
функцијама,
-праћење реализације финансијских планова по функцијама из надлежности Одсека,
-процена стања и века трајања имовине и предлагање извођења радова који имају
карактер текућег и инвестиционог одржавања објеката у јавној својини Града,
-процена оправданости извођења радова који имају карактер инвестиционог одржавања
објеката у јавној својини Града,
-надзор над извођењем радова који имају карактер текућег и инвестиционог одржавања
објеката у јавној својини Града,
-стручне, административно техничке и друге послове из делокруга рада Одсека које му
повери Секретар, Начелник, Градоначелник и Градско веће.“
Члан 17.
Члан 43. мења се и гласи:
„ У Секретаријату за привреду, локални екoномски развој (ЛЕР) и туризам образују се
следеће уже унутрашње јединице:
1. Служба за локални економски развој,
2. Служба за привреду и туризам.“
Члан 18.
У члану 44. реч: “Одсек” замењује се речју: “Служба” у одговарајућем падежу.
Члан 19.
У члану 45. реч: “Одсек” замењује се речју: “Служба” у одговарајућем падежу.

Члан 20.
Члан 47. мења се и гласи:
„У Секретаријату за пољопривреду и заштиту животне средине образују се следеће
уже унутрашње јединице:
1)   Служба за заштиту животне средине и одрживи развој,
2) Служба за пољопривреду и пољопривредно земљиште.“
Члан 21.
У члану 48. реч: “Одсек“ замењује се речју: „Служба“ у одговарајућем падежу.
Члан 22.
У члану 49. реч: “Одсек“ замењује се речју: „Служба“ у одговарајућем падежу.
Члан 23.
После члана 50. додаје се чл. 50а и 50б, које гласе:

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

„Члан 50а
Служба за комуналне послове врши следеће послове:
спроводи законе и друге прописе чије је непосредно спровођење законом поверено
Граду из области комуналних послова и рада јавних предузећа,
спроводи одлуке и друге акте Скупштине града, Градског већа и Градоначелника из
области комуналних послова,
решава у управном постуку о правима и дужностима лица у управним стварима из
надлежности Службе,
припрема нацрте прописа и других акта из делогкруга рада Службе које доносе Градско
веће и Скупштина града из надлежности Службе,
израђује нацрте финансијских планова у поцедури припреме буџета Града по
функцијама,
прати реализацију финансијских планова по функцијама које су у надлежности Службе,
обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и
Градско веће и
обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и одлукама Скупштине града.

Члан 50б
Служба за енергетику и саобраћај врши следеће послове:
-   спроводи законе и друге прописе чије је непосредно спровођење Законом поверено
Граду из области енергетике и саобраћаја,
-   спроводи одлуке и друге акте Скупштине града, Градског већа и Градоначелника из
области енергетике и саобраћаја,
-   решава у управном постуку о правима и дужностима лица у управним стварима из
надлежности Службе,
-   припрема нацрте прописа и других акта из делогкруга рада Службе које доносе Градско
веће и Скупштина града из надлежности Службе,
-   израђује нацрте финансијских планова у поцедури припреме буџета Града по
функцијама,
-   прати реализацију финансијских планова по функцијама које су у надлежности Службе
-   обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и
Градско веће,
-   обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и одлукама Скупштине града.”
Члан 24.
После члана 54. додају се чл. 54а-54ф којe гласe:
„XI. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ

Члан 54a
Секретаријат за инвестиције и развој врши следеће послове:
-   стратешког планирања, иницирања, израде и спровођења годишњих програма,
односно пројеката инвестиција значајних за Град,
-   пројектовања и праћења реализације буџета за инвестиције,
-   предлагања приоритета инвестиција, као и одређивања пројектних задатака са
носиоцима,
-   координирања послова имовинско-правне припреме, планске документације,
пројектне документације са надлежним секретаријатима Градске управе и
предузећима чији је оснивач Град,
-   координирања и спровођења послова на изради пројектне документације са
субјектима овлашћеним за израду пројектне и друге документације за објекте
нискоградње, хидроградње и високоградње,
-   успостављања базе података неопходне за спровођење инвестиција и инвестиционог
маркетинга,
-   припрема тендерске документације за инвестиције и вршење стручног надзора над
инвестицијама у којима је Град инвеститор,
-   врши стручне послове на усклађивању програма са развојним програмима
комуналне инфраструктуре, у складу са одлукама Скупштине града,
-   врши послове стручног инвеститорског надзора, обезбеђује услове за опремање
јавног грађевинског земљишта односно обезбеђивање услова за изградњу објеката
комуналне инфраструктуре и уређења јавних површина, чији је инвеститор Град,
-   врши стручне послове у вези реализација инвестиција које се финансирају из буџета
Града, примања на основу задуживања и донација,
-   врши стручне послове у вези реализација инвестиционих пројеката који се
финансирају по основу финансијских уговора о кредитима и донацијама са
међународним финансијским институцијама, и по основу других прихода и
примања утврђених законским прописима и Статутом Града, а односе се на јавне
набавке: добара, услуга (израда техничке документације, вршење контроле техничке
документације, вршење стручног надзора; вршење техничког прегледа; ИТ и ЕРП
услуге; консултантске и друге услуге) и радова (изградња, доградња,
реконструкција, адаптација, санација и други радови на објектима, на којима је Град
инвеститор),
-   обезбеђивања информација о локацији, локацијских услова, грађевинских дозвола,
пријава радова и употребних дозвола за објекте на којима је Град инвеститор,
-   прати реализацију уговорених послова са становишта обима, квалитета и динамике,
-   врши праћење и евиденцију финансијских обавеза у оквиру реализације свих
инвестиционих програма,
-   обавља и друге неопходне послове у вези са припремом тендерске документације и
реализацијом јавних набавки,
-   обавља послове стручног надзора над извођењем радова ради обезбеђивања
основних животних услова у случајевима елементарних непогода или техничко технолошких несрећа чије последице угрожавају животе или здравље људи или
животну средину, у складу са прописима којима се уређује заштита од таквих
непогода (хитне интервенције), на објектима који су у надлежности Града,
-   извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа из
области инвестиција,
-   извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду из области
инвестиција,
-   стручне послове у вези са инвестицијама Града,
-   израђује нацрте финансијских планова у процедури припреме буџета Града по
функцијама и корисницима буџета и прати законито и наменско коришћење
средстава буџета за функције и кориснике буџета који су у надлежности
Секретаријата,

-  
-  
-  
-  
-  

реализацију финансијских планова по функцијама који су у надлежности
Секретаријата,
обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката
Скупштине града из надлежности Секретаријата,
припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града,
Градоначелник и Градско веће из области инвестиција,
обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и
Градско веће из надлежности Секретаријата и
обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и
другим актима.

Члан 54б
У Секретаријату за инвестиције и развој образују се следеће уже унутрашње јединице –
службе:
1)   Служба за техничку припрему инвестиционих пројеkата високоградње, нискоградње
и хидроградње
2)   Служба за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње,
нискоградње и хидрограње
3)   Служба за финансијске, правне послове и јавне набавке,
4) Служба за односе са инвеститорима.
Члан 54ц
Служба за техничку припрему инвестиционих пројеата високоградње, нискоградње и
хидроградње врши следеће послове:
-   припремање средњорочних и годишњих инвестиционих програма за пројектовање
објеката високоградње, нискоградње и хидроградње,
-   припремање јавних набавки из области инвестиционих пројеката, објеката
високоградње, нискоградње и хидроградње,
-   вођење евиденције о пројектној документацији,
-   организовање израде просторно-урбанистичке документације и техничке
документације из области уређивања земљишта, старање о ажурном
функционисању и развоју у области грађевинског земљишта у функцији развоја
Града,
-   припрему документације за уређивање грађевинског земљишта (пројектни услови за
изградњу),
-   старање о заштити и рационалном коришћењу грађевинског земљишта (наменског
коришћења), благовременог припремања за изградњу, благовременог привођења
планираној намени и др.),
-   друге стручне и административно-техничке послове везане за припрему програма
уређивања и старања о заштити и рационалном коришћењу грађевинског земљишта,
-   стално обавештавање о стању информационог система и предлагање мера
проширења деловања информационог система на сегменте рада Секретаријата,
-   послове израде пројеката за развој и примену информационих система (ГИС,
грађевинске дозволе, коришење грађевинског земљишта),
-   послове ажурирања и одржавања базе података,
-   вођење евиденције о инсталацијама које се у јавном интересу морају одржавати,
-   припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града,
Градоначелник и Градско веће из области инвестиција,
-   обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и
Градско веће из надлежности Секретаријата и
-   обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и
другим актима.

Члан 54д
Служба за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и
хидрограње врши следеће послове:
-   стратешког планирања, иницирања, израде и спровођења годишњих програма,
односно извођење инвестиција значајних за Град,
-   праћења реализације буџета за инвестиције,
-   предлагања приоритета инвестиција,
-   успостављања базе података неопходне за спровођење инвестиција и инвестиционог
маркетинга,
-   припрема тендерске документације за инвестиције и вршење стручног надзора над
инвестицијама у којима је Град инвеститор,
-   врши стручне послове на усклађивању програма са развојним програмима
комуналне инфраструктуре, у складу са одлукама Скупштине града,
-   врши послове стручног инвеститорског надзора, обезбеђује услове за опремање
јавног грађевинског земљишта односно обезбеђивање услова за изградњу објеката
комуналне инфраструктуре и уређења јавних површина, чији је инвеститор Град,
-   врши стручне послове у вези реализација инвестиција које се финансирају из буџета
Града, примања на основу задуживања и донација,
-   врши стручне послове у вези реализација инвестиционих пројеката који се
финансирају по основу финансијских уговора о кредитима и донацијама са
међународним финансијским институцијама, и по основу других прихода и
примања утврђених законским прописима и Статутом Града, а односе се на јавне
набавке: добара, услуга (израда техничке документације, вршење контроле техничке
документације, вршење стручног надзора; вршење техничког прегледа; ИТ и ЕРП
услуге; консултантске и друге услуге) и радова (изградња, доградња,
реконструкција, адаптација, санација и други радови на објектима, на којима је Град
инвеститор),
-   прати реализацију уговорених послова са становишта обима, квалитета и динамике,
-   врши праћење и евиденцију финансијских обавеза у оквиру реализације свих
инвестиционих програма,
-   обавља и друге неопходне послове у вези са припремом тендерске документације и
реализацијом јавних набавки,
-   обавља послове стручног надзора над извођењем радова ради обезбеђивања
основних животних услова у случајевима елементарних непогода или техничко технолошких несрећа чије последице угрожавају животе или здравље људи или
животну средину, у складу са прописима којима се уређује заштита од таквих
непогода (хитне интервенције), на објектима који су у надлежности Града,
-   извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа из
области инвестиција,
-   извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду из области
инвестиција,
-   стручне послове у вези са инвестицијама Града,
-   израђује нацрте финансијских планова у процедури припреме буџета Града по
функцијама и корисницима буџета и прати законито и наменско коришћење
средстава буџета за функције и кориснике буџета који су у надлежности
Секретаријата,
-   реализацију финансијских планова по функцијама који су у надлежности
Секретаријата,
-   припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града,
Градоначелник и Градско веће из области инвестиција,
-   обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и
Градско веће из надлежности Секретаријата и
-   обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и
другим актима.

Члан 54е
Служба за финансијске, правне послове и јавне набавке врши следеће послове:
-   учествује у припреми тендерске документације за јавне набавке из делокруга рада
Секретаријата,
-   прати и контролише реализацију свих уговора из надлежности Секретаријата,
-   прати и контролише реализацију финансијских планова по функцијама који су у
надлежности Секретаријата,
-   припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града,
Градоначелник и Градско веће из области инвестиција,
-   обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и
Градско веће из надлежности Секретаријата и
-   обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и
другим актима.
Члан 54ф
Служба за односе са инвеститорима врши следеће послове:
-   врши промотивне активности – промоција региона и локалне самоуправе као
потенцијалне дестинације за улагање, промоција постојећих привредних
потенцијала региона и локалне самоуправе, комуникација са потенцијалним
домаћим и иностраним инвеститорима;
-   пружа подршку привредним субјектима – пружање подршке и директна
комуникација са постојећим привредним субјектима, пружање подршке привредним
субјектима у настајању, помоћ и подршка домаћим и страним инвеститорима,
вођење евиденције улагања од локалног значаја, подршка у изградњи пословне
инфраструктуре (кластера, пословних инкубатора, индустријских зона и паркова),
изградња и одржавање базе података о постојећим привредним субјектима и радној
снази у региону, редовна анализа локалног привредног окружења;
-   институционално повезивање и комуникација – сарадња, одржавање и унапређење
односа са централним и покрајинским институцијама и агенцијама, другим
јединицама локалних самоуправа, регионалним развојним агенцијама, невладиним
организацијама, међународним донаторима, амбасадама и другим организацијама
и институцијама чије су активности директно или индиректно везане за развој
повољног окружења за инвестиције и развој,
-   Припремање и праћење пројеката међународног карактера, реализација пројектака
према признатим међународним процедурама („ПРАГ“, „ФИДИЦ“ и сл.)
-   прати реализацију финансијских планова по функцијама који су у надлежности
Секретаријата,
-   припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града,
Градоначелник и Градско веће из области инвестиција,
-   обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и
Градско веће из надлежности Секретаријата и
-   обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и
другим актима.”
Члан 25.
У члану 86. број: „219“ замењује се бројем: „268“, а број:“310“ замењује се бројем:“367“.
Члан 26.
У члану 86. код секретаријата I. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ назив
унутрашње јединице 1. мења се и гласи:
„1. СЛУЖБА ЗА ТРЕЗОР, БУЏЕТСКО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ“.
Радно место под бројем I/1/1 мења се и гласи:
„I/1/1 ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ТРЕЗОР, БУЏЕТСКО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ.

После радног места под бројем I/1/7 додају се раднa местa I/1/7а и I/1/7б која гласe:
“I/1/7a ИЗВРШИЛАЦ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ РАЧУНА БУЏЕТСКИХ
ФОНДОВА

1 извршилац

а) Послови и задаци:
Прати законске прописе и стручну литературу у вези финансијско-материјалног
пословања, води рачуна о примени истих. Врши евидентирање рачуна буџетских фондова,
књижење пословних промена код буџетских фондова у помоћним књигама и усклађивање
помоћних књига буџетских фондова са главном књигом трезора. Усаглашава стање обавеза и
потраживања буџетских фондова са добављачима и купцима путем Извода отворених ставки и
на основу записника о усаглашавању стања у помоћним књигама буџетских фондова. Врши
усклађивање књиговодственог стања имовине са стварним стањем након извршеног пописа од
стране пописне комисије на крају године и по потреби у току године. Сарађује са извршиоцима
за нормативно – правне послове буџетских фондова у другим Секретаријатима Градске управе.
Попуњава и подноси прописане обрасце за Регистар запослених у законом утврђеним роковима
као и друге потребне извештаје и евиденције за буџетске фондове. Врши хронолошко одлагање
целокупне документације у вези финансијско-материјалног пословања буџетских фондова и
предаје архивском одељењу Градске управе. Обавља и све друге послове и задатке по налогу
шефа Службе, секретара Секретаријата и Начелника.
б) Посебни услови:
Стечено образовање из области економских наука на студијама првог степена (основне
академске студије или основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три
године, са најмање једном годином радног искуства у струци. Положен стручни испит.

I/1/7б ИЗВРШИЛАЦ БУЏЕТА-ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ПРЕДШКОЛСКОГ
ОБРАЗОВАЊА, СПОРТА, КУЛТУРЕ, ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА, ЗДРАВСТВА
1 извршилац
а) Послови и задаци:
Прати законске прописе и стручну литературу у вези финансијско-материјалног
пословања, води рачуна о примени истих. Прикупља и обрађује предлоге финансијских
планова корисника буџета из области социјалне заштите, предшколског образовања, спорта,
културе, верских заједница, здравства за потребе израде нацрта одлуке о буету. Учествује у
изради и праћењу финансијских планова за директне и индиректне кориснике у области
социјалне заштите, предшколског образовања, спорта, културе, верских заједница, здравства.
Прати усаглашеност финансијских планова са Одлуком о буџету и извршење финансијских
планова директних и индиректних корисника буџета из своје надлежности кумулативно за
сваки месец, перодично и годишње. Извршава и контролише тачност поднетих захтева за
потребе преноса средстава за индиректне кориснике у области друштвених делатности. Стално
и непрекидно усаглашава трошење средстава. Врши интерну контолу тачности и валидности
рачуноводтвене документације која се налази у прилогу захтева за плаћање и захетва за пренос
средстава, контролише функционалну и економску класификацију расхода и издатака према
изворима финансирања. Израђује решења и друга акта којима се усаглашава функционисање
корисника буџета у области социјалне заштите, предшколског образовања, спорта, културе,
верских заједница, здравства са Секретаријатом. Припрема извештај о извршењу буџета за
области које прати са аспека припреме и извршења буџета као саставни део извештаја о
извршењу буџета града и завршног рачуна града. Врши хронолошко одлагање целокупне
документације у вези финансијско-материјалног пословања и предаје их архивском одељењу
Градске управе. Врши и друге послове и задатке по налогу руководиоца Одсека, секретара
Секретаријата и Начелника.

б) Посебни услови:
Стечено образовање из области економских наука на студијама првог степена (основне
академске студије или основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три
године, са најмање једном годином радног искуства у струци. Положен стручни испит.“
Назив унутрашње јединице 2. мења се и гласи:
„2.СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВО“.
У унутрашњој јединици 2. назив радног места под бројем I/2/1 мења се и гласи:
„I/2/1 ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА РАЧУНОВОДСТВО“.
После радног места под бројем I/2/9 додаје се радно место I/2/10 које гласи:
„I/2/10 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА –
БЛАГАЈНИК ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1 извршилац

а) Послови и задаци:
Прати законске прописе и стручну литературу у вези обрачуна зарада и дургих примања
и примењује исте. Врши обрачун и плаћање пореза на додату вредност и подноси пореске
пријаве Пореској управи. Учествује у раду и обједињује све врсте личних примања за запослене
и за друга лица ради издавања Потврде о висини остварених прихода за календарску годину.
Врши обрачун за све готовинске уплате и исплате. Врши обрачун за све исплате преко текућих
рачуна и штедних књижица за запослене и за друга лица по основу других примања. Подиже
готов новац за исплату мањих материјалних трошкова. Врши обрачун и исплату зарада,
накнада и осталих личних примања, обрачун и исплату дневница и примања по основу уговора
о делу. Сарађује и доставља законом прописане обрасце Заводу за статистику у вези зарада
запослених. Саставља и доставља законом прописане обрасце у вези зарада запослених Фонду
пензијског и инвалидског осигурања. Врши обрачун и води рачуна о тачности извршења свих
образаца у вези обустава по кредитима и другим забранама. Врши хронолошко одлагање
целокупне документације у вези финансијско-материјалног пословања из своје надлежности и
предаје архивском одељењу Градске управе. Попуњава и подноси прописане обрасце за
Регистар запослених у законом утврђеним роковима као и друге потребне извештаје и
евиденције Врши и све друге послове и задатке по налогу руководиоца Одсека, секретара
Секретаријата и Начелника.
б) Посебни услови:
IV степен стручне спреме економског смера са најмање једном годином радног искуства
у струци. Положен стручни испит.”
Код I.СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ реч: „одсек“ у одређеном падежу замењује
се речју: „Служба“ у одговарајућем падежу.
Члан 27.
У члану 86. код секретаријата II. СЕКРЕТАРИЈАТ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ
АДМИНИСТРАЦИЈЕ радно местo под бројем II/2 ИЗВРШИЛАЦ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ брише се.
Назив унутрашње јединице 1. мења се и гласи:
„1. СЛУЖБА ЗА УТВРЂИВАЊЕ, КОНТРОЛУ И ПОРЕСКО КЊИГОВОДСТВО
ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА“
Назив радног места под бројем II/1/1 мења се и гласи:
„II/1/1 ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ, КОНТРОЛУ И ПОРЕСКО
КЊИГОВОДСТВО ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА“.

У унутрашњој јединици 1. код радног места под бројем II/1/3 ПОРЕЗНИК У
КАНЦЕЛАРИЈСКОЈ КОНТРОЛИ I број:“3“ замењује се бројем: „2“.
Код радног места под бројем II/1/6 ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ
број:“1“ замењује се бројем: „3“.
Код радног места под бројем II/1/5 ПОРЕСКИ КОНТРОЛОР број:“1“ замењује се
бројем: „2“.
Назив унутрашње јединице 2. мења се и гласи:
„2. СЛУЖБА ЗА НАПЛАТУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА“
Назив радног места под бројем II/2/1 мења се и гласи:
„II/2/1 ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА НАПЛАТУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА”.
У унутрашњој јединици 2. код радног места под бројем II/2/2 ИНСПЕКТОР
НАПЛАТЕ број:“1“ замењује се бројем: „2“.
Код II. СЕКРЕТАРИЈАТА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ реч:
„одсек“ у одређеном падежу замењује се речју: „Служба“ у одговарајућем падежу.
Члан 28.
У члану 86. код секретаријата III. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ у унутрашњој јединици 3. СЛУЖБА ЗА ПРОПИСЕ, ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ код радног места под бројем III/3/3 ИЗВРШИЛАЦ ЗА РАД
И РАДНЕ ОДНОСЕ I број: „1“ замењује се бројем: „2“.
Код радног места под бројем III/3/5 ДАКТИЛОГРАФ И КАНЦЕЛАРИЈСКИ
ОПЕРАТЕР број: „1“ замењује се бројем: „2“.
У унутрашњој јединици 4.СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАТИКУ код радног места под
бројем III/4/4 број: „2“ замењује се бројем: „3“.
Код радног места под бројем III/4/4 у тачки б) Посебни услови после речи:
„електротехничког“ додаје се реч: „грађевински“.
У унутрашњој јединици 5. СЛУЖБА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ у ужој унутрашњој јединици 1.Одсек за општу управу код радног места под
бројем III/5/8 ДОСТАВЉАЧ – КУРИР број: „3“ замењује се бројем: „4“.
Код радног места под бројем III/5/11 ИЗВРШИЛАЦ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ, ГРАДСКОМ УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ
број: „1“ замењује се бројем: „2“.
Код радног места под бројем III/5/14 ЗАМЕНИК МАТИЧАРА - ИЗВРШИЛАЦ ЗА
ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА, У ГРАДСКОМ УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ
број: “4” замењује се бројем: “3”.
У унутрашњој јединиси 5. Одсек за превоз и одржавање путничких возила радно
место III/5/54 ВОЗАЧ ЗА ПРЕВОЗ ТЕШКИХ ИНВАЛИДА брише се.
Члан 29.
У члану 86. код секретаријата IV. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ после радног места IV/3 додаје се радно место IV/4 које гласи:
„IV/4 ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР

1 извршилац

а) Послови и задаци:
Обавља административно – техничке послове за потребе Секретаријата, прима и заводи
пошту Секретаријата у интерну доставну књигу, врши достављање предмета извршиоцима по
Одсецима, раздуживање и архивирање предмета, врши пријем позива, преглед пристигле поште
и литературе, пријем странака, сачињава и куца дописе. Врши помоћно – техничке послове за
послове Секретара. Врши друге послове по налогу секретара Секретаријата и Начелника.

б) Посебни услови:
Стечено високо образовање из области економских или друштвено – хуманистичких
наука, на основним академским студијама, основним струковним студијама односно на
студијама у трајању до три године, са најмање једном годином радног искуства у струци,
положен стручни испит, познавање рада на рачунару.”
Назив унутрашње јединице 1. мења се и гласи:
„1.СЛУЖБА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, СТУДЕНТЕ,
ИНФОРМИСАЊЕ, ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОСТАЛЕ ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ“
Назив радног места под бројем IV/1/1 мења се и гласи:
„IV/1/1 ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, СТУДЕНТЕ,
ИНФОРМИСАЊЕ,
ВЕРСКЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
И
ОСТАЛЕ
ДРУШТВЕНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ”.
У унутрашњој јединици код радног места под бројем IV/1/4 ИЗВРШИЛАЦ ЗА
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ број: „1“ замењује се бројем: „2“.
Назив унутрашње јединице 2. мења се и гласи:
„2.СЛУЖБА ЗА КУЛТУРУ, ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ, СПОРТ И ОМЛАДИНУ,
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ НА ПРИМАРНОМ
НИВОУ, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ, ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СОЦИЈАЛНЕ
ПРОЈЕКТЕ“.
Назив радног места под бројем IV/2/1 мења се и гласи:
„IV/2/1 ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА
КУЛТУРУ, ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ, СПОРТ И
ОМЛАДИНУ, ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ НА
ПРИМАРНОМ НИВОУ, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ,ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
И СОЦИЈАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ“.
Назив унутрашње јединице 3. мења се и гласи:
„3.СЛУЖБА ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ, ДРУШТВЕНУ БРИГУ О
ДЕЦИ И ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА“.
Назив радног места под бројем IV/3/1 мења се и гласи:
„IV/3/1 ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ, ДРУШТВЕНУ
БРИГУ О ДЕЦИ И ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА“.
Код секретаријата IV. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ реч:
„одсек“ у одређеном падежу замењује се речју: „Служба“ у одговарајућем падежу.
Члан 30.
У члану 86. код секретаријата V. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО назив
радног места под бројем V/8 мења се и гласи:
„V/8 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА
ЕТАЖИРАЊЕ”.
Код радног места под бројем V/8 тачка а) Послови и задаци мења се и гласи:

И

“а) Послови и задаци:
По пријему захтева за озакоњење објеката и њиховог комплетирања, проверава
техничку и другу документацију у односу на законом предвиђене услове и израђује Решења о
озакоњењу објеката, као и друга документа везана за поступак озакоњења. Обавља усмену и
писмену комуникацију са странкама. Прима захтеве за етажирање вишестамбених пословних и
стамбено-пословних објеката на којима је (су)власник - (су)корисник Град, координира послове
прикупљања документације и података на терену до израде техничке документације за израду
етажног елабората.Прати законске прописе из области грађевинарства и других закона везаних

за реализацију својих послова. Врши и друге послове по налогу секретара Секретаријата и
Начелника.“
Радно место под бројем V/9 мења се и гласи:
„V/9 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА И
ЕТАЖИРАЊЕ

3 извршиоца

а) Послови и задаци
По пријему захтева за озакоњење и њиховог комплетирања заводи и разврстава
примљену документацију. Сачињава дописе, обавештења, позиве за странке и сл. Снима и
прикупља податке на терену као припремне радове израду етажног елабората за етажирање
објеката на којима је (су)власник - (су)корисник Град. Израђује тлоцрте снимљених објеката и
њихових делова, саставља евидентни лист објекта са подацима о деловима објекта и њиховим
власницима - корисницима. Обавља и све друге административно-техничке послове у оквиру
управног пступка озакоњења објеката. Ради и друге послове по налогу секретара Секретаријата
и Начелника.
б) Посебни услови:
IV степен стручне спреме грађевинског, геодетског или општег смера са најмање једном
годином радног искуства у струци. Положен стручни испит.”
Члан 31.
У члану 86. код секретаријата VI СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ радно место под бројем VI/2 ИЗВРШИЛАЦ ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
брише се.
Назив унутрашње јединице 1. мења се и гласи:
„1. СЛУЖБА ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, СТАМБЕНА ПИТАЊА И
ГРАЂЕВИСНКО ЗЕМЉИШТЕ“.
Код радног места под бројем VI/1/1 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ број: „2“ замењује се бројем: „4“.
Код радног места под бројем VI/1/1 тачка а) Послови и задаци мења се и гласи:
„а) Послови и задаци:
Сачињава нацрте аката који су везани за отуђење, прибављање, размену, закуп
непокретности, пренос коришћења и права коришћења на непокретностима, у складу са
законским прописима. Обавља сложене стручне послове везане за откуп станова, развргнуће
имовинске заједнице, исељење бесправно усељених лица, пресељење из станова у својини
грађана, експропријацију, административни пренос непокретности, послове везане за
конверзију права коришћења у право својине на грађевинском земљишту у државној
својини,претварање права закупа у право својине на грађевинском земљишту, утврђивање
земљишта за редовну употребу објеката и сл. И води управни поступак у овим предметима.
Контролише поступак утврђивања тржишне цене грађевинског земљишта у јавној својини које
се отуђује или даје у закуп и обавља и друге стручне и административно-техничке послове око
отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта. Даје потребна упутства у предметима
враћања појопривредног земљишта и обавља стручне послове везане за рад Комисије за вођење
поступка и доношење решења по захтевима за враћање земље и Комисије за грађевинско
земљиште.Даје потребна обавештења и податке у поступцима који се воде пред републичким
органима који су везани за имовинско правне послове. Врши и друге послове по налогу
руководиоца одсека, секретара секретаријата и Начелника.”
Код радног места под бројем VI/1/1 тачка б) Посебни услови став 2. мења се и гласи:
“Код једног извршиоца потребно је знање језика националних мањина који су у
службеној употреби у Граду – средњи ниво знања.”

После радног места под бројем VI/1/1 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ додају се раднa местa VI/1/1а и VI/1/1b којa гласe:
„VI/1/1а ИЗВРШИЛАЦ ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

1 извршилац

а) Послови и задаци:
Врши пријем и завођење поште - премета Секретаријата у интерну доставну књигу.
Врши достављање предмета извршиоцима у Одсецима и раздуживање и архивирање предмета.
Обавља помоћно-техничке послове за потребе секретара секретаријата. Куца све материјале за
Секретаријат, по препису или диктату.Врши друге послове по налогу секретара Секретаријата
и Начелника.
б) Посебни услови:
IV степен стручне спреме правног, грађевинског, економског или општег смера са
најмање једном годином радног искуства. Положен стручни испит.”

VI/1/1б ИЗВРШИЛАЦ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ

1 извршилац

а) Послови и задаци:
Води евиденцију непокретности у јавној својини Града Суботице и у државној својини
са правом коришћења Града Суботице у оквиру јединствене евиденције непокретности, у
складу са законским прописима. Координира рад комисија чији су задаци везани за евиденцију
непокретности, усклађује евиденцију, врши административно техничке послове везане за рад
Комисије за стамбене односе и куца материјале по препису или диктату. Спроводи промене у
јавним књигама онепокретностима и правима на њима и упословним књигама Града Суботице.
Врши и друге послове по налогу руководиоца одсека, секретара секретаријата и начелника.
б) Посебни услови:
IV степен стручне спреме правног, грађевинског, економског, техничког или општег
смера са најмање једном годином радног искуства. Положен стручни испит.”
Код радног места под бројем VI/1/2 ИЗВРШИЛАЦ ЗА СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ тачка а)
Послови и задаци мења се и гласи:
„а) Послови задаци:
У складу са законским прописима сачињава нацрте решења о преносу права закупа, о
додели станова у закуп путем конкурса, о одобрењу плаћања закупа за социјално угрожена
лица, израђује нацрте уговора о закупу станова, врши стручне и административне послове
везане за рад Стамбене комисије. Врши обилазак станова у власништву Града и усклађује
евиденцију станова и остале послове који произилазе из прописа који уређују ову област. Врши
и друге послове по налогу руководиоца одсека, секретара секретаријата и начелника.”
Радно место под бројем VI/1/4 мења се и гласи:
„VI/1/4 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ I

1 извршилац

а) Послови и задаци:
Израђује нацрт програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта, врши техничке
и стручне послове везане за припрему предмета за Комисију за грађевинско земљиште, односно
у поступцима прибављања, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта и претварања
права закупа у право својине на грађевинском земљишту, послове везане за услове за изградњу

будућих објеката за јаввни оглас у погледу уређења грађевинског земљишта ако се земљиште
даје у закуп или отуђује као неуређено грађевинско земљиште. Врши и друге послове по налогу
секретара секретаријата и начелника.
б) Посебни услови:
Стечено образовање из области грађевинских или техничких наука на студијама првог
степена (основне академске студије или основне струковне студије), односно на студијама у
трајању до три године, са најмање једном годином радног искуства у струци. Положен стручни
испит.“
гласе:

После радног места под бројем VI/1/4 додају се радна места VI/1/4а и VI/1/4б
VI/1/4а ИЗВРШИЛАЦ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ II

која

1 извршилац

а) Послови и задаци:
Прати законске прописе и стручну литературу везану за финансијско материјално
пословање. Врши књижење уплата закупаца и купаца грађевинског земљишта, евидентирање
свих пословних промена, врши задуживање закупаца и купаца грађевинског земљишта по
основу уговора о закупу и отуђењу, анекса основних уговора, прати наплату закупнина и
откупних рата, припрема документацију, прати наплату дуговања по опоменама и споразумима
о исплати дуга на рате и сачињава евиденцију дужника ради даљег поступања. Израђује
месечне и годишње извештаје о реализацији средстава реализованих од закупа и откупа
грађевинског земљишта, врши усклађивање потраживања и друге послове по налогу секретара
секретаријата и Начелника.
б) Посебни услови:
IV степен стручне спреме правног, грађевинског, економског, техничког или општег
смера са најмање једном годином радног искуства. Положен стручни испит.
VI/1/4б ИЗВРШИЛАЦ ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
1 извршилац
а) Послови и задаци:
Израђује нацрт програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта, врши техничке
и стручне послове везане за припрему предмета за Комисију за грађевинско земљиште, односно
у поступцима прибављања, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта и претварања
права закупа у право својине на грађевинском земљишту, послове везане за услове за изградњу
будућих објеката за јаввни оглас у погледу уређења грађевинског земљишта ако се земљиште
даје у закуп или отуђује као неуређено грађевинско земљиште. Врши и друге послове по налогу
секретара секретаријата и Начелника.
б) Посебни услови:
Стечено високо образовање из области економских, грађевинских или правних наука,
на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, са најмање једном годином радног искуства у струци.
Положен стручни испит.“
Назив унутрашње јединице 2. мења се и гласи:
„2. СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ“
Назив радног места под бројем VI/2/1 мења се и гласи:
„VI/2/1 ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ“.

У унутрашњој јединици 2. после радног места под бројем VI/2/3 додаје се радно место
VI/2/4 које гласи:
„VI/2/4 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

1 извршилац

а) Послови и задаци:
Прати законске прописе и стручну литературу везану за финансијско материјално
пословање. Врши књижење уплата закупаца и корисника пословних простора дневно,
евидентирање свих пословних промена које се тичу закупа пословног простора као што су
промене у оквиру матичних података, у програмима за закуп и префактурисање режијских
трошкова и издавање књижних одобрења задужења. Врши задуживање закупаца и корисника
пословних простора месечно по основу уговора о закупу пословног простора, уговора о
коришћењу пословног простора, анекса основних уговора и решења о умањењу закупнине, и
издавање фактура за закупнине и накнаде.Врши задужења закупаца и корисника пословних
простора месечно за режијске трошкове, по основу рачуна за режијске трошкове које издају
јавна предузећа, сачињава табеларни приказ и обрачун режијских трошкова по корисницима.
Израђује месечне извештаје везано за списак закупаца, корисника као и празних пословних
простора, књиге излазних фактура за закуп и режијске трошкове и књиге улазних фактура за
префактурисане рачуне које се тичу закупа пословног простора и доставља Одсеку за
рачуноводство. Прати наплату закупнина и врши префактурисање режијских трошкова , прати
наплату дуговања по опоменама и споразумима о исплати дуга на рате и сачињава евиденције
дужника ради даљег поступања. Прати и евидентира улазне фактуре које се односе на улагања
у пословне просторе као помоћну евиденцију.Врши унос, књижење уплата и задужења
закупаца који изнајмљују просторе за период краћи од 30 дана, као и за издавање кровних
површина. Израђује и учествује у реализацији финансијског плана за одржавање пословног
простора, као и одлагању целокупне документације везане за финансијско пословање у
законским роковима. Води евиденције меница, ванбилансне евиденције авалираних меница
закупаца Града Суботице и сачињава друге месечне и годишње извештаје који се односе на
помоћну књигу закупаца. Врши и друге послове по налогу руководиоца одсека, секретара
секретаријата и Начелника.
б) Посебни услови:
Стечено високо образовање из области економских наука на студијама првог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке
академске студије) односно на основним студијама у трајању од најмање три године, са
најмање једном годином искуства у струци. Положен стручни испит.”
Код радног места под бројем VI/2/2 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ број:
„2“ замењује се бројем: „1“.
После унутрашње јединице 2. додаје се унутрашња јединица 3. и радна места VI/3/1VI/3/3 која гласе:
„ 3. СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА
„VI/3/1 ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

1 извршилац

а) Послови и задаци:
Организује и координира рад Службе. Прати законске и друге прописе из области које
уређују послове из делокруга рада Службе и стара се о благовременом, тачном и законитом
спровођењу истих. Припрема податке из делокруга рада Службе за израду буџета. Израђује
програм текућег и инвестиционог одржавања објеката, сачињава анализе, игодишње и
периодичне звештаје о реализацији програма и трошкова за одржавање објеката. Одговара за

припрему документације за јавне набавке из делокруга одсека-техничку спецификацију,
предлог услова за учешће и модел уговора, праћење рализације истих. Одговоран је за
покретање, спровођење и реализацију јавних набавки. Врши стручни надзор над извођењем
радова за потреба Града. Усклађује стање трошкова по планским позицијама са Секретаријатом
за финансије.Врши и друге послове по налогу секретара Секретаријата и Начелника.
б) Посебни услови:
Стечено високо образовање из области економских, грађевинских или правних наука,
на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, са најмање једном годином радног искуства у струци.
Положен стручни испит.
VI/3/2 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА I

1 извршилац

а) Послови и задаци:
Припрема техничку спецификацију за јавне набавке из делокруга рада Службе,
одговара за благовремено прибављање грађевинских дозвола и других одобрења, пријаву
радова, техничког пријема у складу са законом. Издаје налоге и врши надзор извршених радова
на одржавању објеката, предлаже услове и начин финансирања одржавања објеката. Врши
процену стања и века трајања имовине, предлаже извођење радова који имају карактер текућег
и инвестиционог одржавања, израђује предмер и предрачун радова, етажирање објеката у
власништву Града, врши претходну проверу оправданости потребе за извођењем радова који
имају карактер инвестиционог одржавања на закупљеном пословном простору и даје смернице
овлашћеном судском вештаку за израду извештаја о постојећем стању пословног простора.
Присуствује примопредаји пословног простора. Врши надзор над коришћењем пословног
простора у погледу величине и структуре пословног простора, одржаваности пословног
простора и извршених улагања и о извршеном надзору сачињава записник и по потреби
доставља надлежном органу на даљи поступак. Припрема документацију неопходну за
легализацију односно озакоњење објеката. Врши анализу улагања у непокретности и ефеката
улагања. Врши и друге послове по налогу шефа Службе, секретара Секретаријата и Начелника.
б) Посебни услови:
Стечено високо образовање из области грађевинских наука, на студијама другог
степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије или
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, са најмање једном годином радног искуства у струци. Положен стручни испит.
VI/3/3 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА II

2 извршиоца

a) Послови и задаци:
Припрема податке за израду планова и програма текућег и инвестиционог одржавања
објеката, издаје налоге и врши надзор извршених радова на одржавању објеката, одговара за
исправност елемената јединичних цена и контролу извршених радова по прибављеним
понудама за текуће одржавање објеката.Присуствује примопредаји пословног простора. Врши
надзор над коришћењем пословног простора у погледу величине и структуре пословног
простора, одржаваности пословног простора и извршених улагања и о извршеном надзору
сачињава записник и по потреби доставља надлежном органу на даљи поступак. Води
евиденцију скупштина станара.
б) Посебни услови:

III степен стручне спреме техничког смера, са најмање једном годином радног искуства
у струци.”
Код секретаријата VI. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ реч:
„одсек“ у одређеном падежу замењује се речју: „Служба“ у одговарајућем падежу.
Члан 32.
У члану 86. код секретаријата VII. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ назив унутрашње јединице 1. мења се и гласи:
„1. СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ“.
Код радног места под бројем VII/1/2 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ I
број: „1“ замењује се бројем: „2“.
Назив унутрашње јединице 2. мења се и гласи:
„2. СЛУЖБА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ“.
Назив радног места под бројем VII/2/1 мења се и гласи:
„VII/2/1 ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ“.
У унутрашњој јединици 2. код радног места VII/2/4 ИЗВРШИЛАЦ ПОСЛОВА
ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ПРОЈЕКТ МЕНАЂЕР број: „4“ замењује се бројем:
„3“.
Код радног места VII/2/5 ИЗВРШИЛАЦ ПОСЛОВА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА – АСИСТЕНТ МЕНАЂЕР број: „2“ замењује се бројем: „1“.
Код секретаријата VII. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ реч: „одсек“ у одређеном падежу замењује се речју: „Служба“ у
одговарајућем падежу.
Члан 33.
У члану 86. код секретаријата VIII. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ назив унутрашње јединице 1. мења се и гласи:
„1. СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ“.
„Назив радног места под бројем VIII/1/1 мења се и гласи:
„VIII/1/1 ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ
РАЗВОЈ“.
Назив унутрашње јединице 2. мења се и гласи:
„2. СЛУЖБА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ“.
Назив радног места под бројем VIII/2/1 мења се и гласи:
„VIII/2/1 ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ“.
Код секретаријата VIII. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ реч: „одсек“ у одређеном падежу замењује се речју: „Служба“ у
одговарајућем падежу.
Члан 34.
У члану 86. код секретаријата IX. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ код радног места под бројем IX/3 ИЗВРШИЛАЦ ЗА
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ број:“2“ замењује се бројем:“1“.
Радно место под бројем IX/4 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ брише се.
Радно место под бројем IX/6 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ЕКОНОМСКЕ И КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ брише се.
Радно место под бројем IX/7 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ брише се.

После радног места под бројем IX/5 додаје се унутрашња јединица 1. и радна места
IX/1/1- IX/1/7 која гласе:
“1. СЛУЖБА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
IX/1/1 ШЕФ СЛУЖБЕ

1 извршилац

а) Послови и задаци:
Руководи, организује и координира рад Службе, доноси и потписује акте по посебном
овлашћењу Начелника. Прати законске прописе из надлежности Службе и обезбеђује
благовремено, тачно и законито спровођење истих. Сачињава анализе, извештаје и
информације из делокруга рада Службе и по потреби сачињава и израђује нацрте аката за
потребе Скупштине града, Градског већа, Градоначелника и Начелника. Сарађује са другим
шефовима служби и Градоначелником. Присуствује седницама Скупштине града и његових
радних тела. По потреби решава управне предмете. Стара се о правилном распореду послова и
запослених. Покреће дисциплински поступак против запосленог за повреду радних обавеза и
дужности. Врши и друга права и дужности утврђене општим и другим актима органа Града, и
по налогу секретара Секретаријата и Начелника.
б) Посебни услови:
Стечено високо образовање из области економских, правних, техничких или
технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, са најмање једном годином радног
искуства у струци. Положен стручни испит. Познавање рада на рачунару

IX/1/2 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ

1 извршилац

а) Послови и задаци:
Прати и анализира рад јавних и јавно комуналних предузећа на подручју Града.
Припрема нацрте и предлоге аката у складу са Законом о јавним предузећима. Учествује у
припреми Програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа. Припрема финансијске
планове за функције у оквиру Службе везане за јавна и јавно комунална предузећа и прати
реализацију истих. Припрема нацрте уговора по финансијским плановима и прати реализацију
истих. Сачињава извештаје, анализе и информације у вези рада јавних и јавно комуналних
предузећа за потребе органа Града и других надлежних органа. Врши и друге послове по
налогу секретара Секретаријата и Начелника.
б) Посебни услови:
Стечено високо образовање из области економских наука, на студијама другог степена
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије или
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, са најмање једномгодином радног искуства у струци. Положен стручни испит.
Познавање рада на рачунару.
IX/1/3 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ЕКОНОМСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

1 извршилац

а) Послови и задаци:
Прати и анализира рад јавних и јавно комуналних предузећа на територији Града.
Сачињава извештаје и информације о кретању цена комуналних производа и услуга. Припрема
нацрте и предлоге аката у складу са Законом о комуналним делатностима. Врши анализу и
сачивања извештаје и информације у вези обављања комуналне делатности на подручју Града.
Припрема и прати реализацију финансијских планова из комуналне области. Припрема податке

и извештаје из надлежности Службе за потребе информисања јавности (wеб сите Града ). Врши
и друге послове по налогу секретара Секретаријата и Начелника.
б) Посебни услови:
Стечено високо образовање из области економских наука, на студијама другог степена
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије или
специјалистичке академскестудије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, са најмање једномгодином радног искуства у струци. Положен стручни испит..
Познавање рада на рачунару.
IX/1/4 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИЛА

1 извршилац

а) Послови и задаци:
Врши планирање, разраду и праћење реализације годишњих програма одржавања
чистоће на површинама јавне намене и одржавања јавних зелених површина на територији
Града.Припрема финансијске планове за функције у оквиру Службе, везане за одржавање
чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина, припрема нацрте
уговора према финансијским плановима и програмима одржавања чистоће на површинама
јавне намене и одржавања јавних зелених површина и прати реализацију истих. Сачињава
анализе, извештаје и информације из комуналне области одржавања чистоће на површинама
јавне намене и одржавања јавних зелених површина за потребе органа Града и других
надлежних органа. Припрема нацрте и предлоге аката из области одржавања чистоће на
површинама јавне намене и одржавања јавних зелених површина, у складу са Законом о
комуналним делатностима. Врши и друге послове по налогу секретара Секретаријата и
Начелника.

б) Посебни услови:
Стечено високо образовање из области шумарства или пољопривреде на студијама
другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије или
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, са најмање једном годином радног искуства у струци. Положен стручни испит.
Познавање рада на рачунару.
IX/1/5 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ ЗЕЛЕНИЛА

1

извршилац

а) Послови и задаци:
Учествује у планирању и разради годишњих програма одржавања јавних зелених
површина на територији Града. Учествује у изради финансијских планова за функције у оквиру
Службе, везаних за одржавање јавних зелених површина на територији Града и прати
реализацију истих. Врши стручни надзор над реализацијом програма, при чему сарађује са
инспекцијским службама, као и комуналном полицијом. Сачињава анализе, извештаје и
информације из комуналне области одржавања јавних зелених површина на територији Града
за потребе органа Града и других надлежних органа.Врши и друге послове по налогу секретара
Секретаријата и Начелника.
б) Посебни услови:
Стечено високо образовање из области шумарства или пољопривреде на студијама
другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије или
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, са најмање једном годином радног искуства у струци. Положен стручни испит.
Познавање рада на рачунару.
IX/1/6 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ ХИГИЈЕНЕ

1

извршилац

а) Послови и задаци:
Учествује у планирању и разради годишњих програма одржавања чистоће на
површинама јавне намене на територији Града. Учествује у изради финансијских планова за
функције у оквиру Службе, везаних за одржавање чистоће на површинама јавне намене на
територији Града и прати реализацију истих. Врши стручни надзор над реализацијом програма,
при чему сарађује са инспекцијским службама, као и комуналном полицијом.Сачињава анализе,
извештаје и информације из комуналне области одржавања чистоће на површинама јавне
намене на територији Града за потребе органа Града и других надлежних органа.Врши и друге
послове по налогу секретара Секретаријата и Начелника.
б) Посебни услови:
Стечено високо образовање из области шумарства или пољопривреде на студијама
другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије или
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, са најмање једном годином радног искуства у струци. Положен стручни испит.
Познавање рада на рачунару.
IX/1/7 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ТЕХИНИЧКО-АДМИНИСТРАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ

1 извршилац

а) Послови и задаци:
Учествује у техничкој изради годишњих програма одржавања чистоће на површинама
јавне намене и одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице. Врши
пријем и поделу финансијске и техничке документације везане за одржавање чистоће на
површинама јавне намене и одржавања јавних зелених површина према извршиоцима,
архивира предмете и раздужује исте, обавља помоћно-техничке послове и куцање свих
материјала по препису или диктату за потребе Секретаријата. Врши и друге послове по налогу
секретара Секретаријата и Начелника
б) Посебни услови:
IV степен стручне спреме техничког, економског, или општег смера са најмање једном
годином радног искуства у струци. Положен стручни испит. Познавање рада на рачунару.
2.СЛУЖБА ЗА САОБРАЋАЈ И ЕНЕРГЕТИКУ
IX/2/1 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА

1 извршилац

а) Послови и задаци:
Припрема нацрте и предлоге аката у којима се решава у управном поступку из области
саобраћаја.Припрема нацрте и предлога аката који су везани за рад Савета надлежног за
безбедност саобраћаја. Припрема нацрте и предлоге аката у складу са Законима који регулишу
област саобраћаја који су у надлежности Града. Сачињава извештаје и информације у вези
безбедности и техничком регулисању саобраћаја на јавним путевима на територији Града.
Припрема и прати реализацију финансијских планова из области саобраћаја, односно програма
трошења средстава који за циљ имају унапређење саобраћаја. Сачињава извештаје из области
саобраћаја за потребе информисања јавности и других заинтересованих странака у
надлежности Града. Врши и друге послове по налогу секретара Секретаријата и Начелника.
б) Посебни услови:
Стечено високо образовање из области саобраћајног инжењерства или правних наука,
на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у

трајању од најмање четири године, са најмање једном годином радног искуства у струци.
Положен стручни испит. Познавање рада на рачунару.
IX/2/2 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ

1 извршиоца

а) Послови и задаци:
Сачињава планове и програме из области праћења стања у области енергетике,
припрема извештаје и анализе из наведене области за потребе Градоначелника, Градског већа,
Скупштине града и њених радних тела. Координира активности које иницирају Републичког
министарства и Покрајинског секретаријата за енергетику.Учествује у изради и реализацији
пројеката у области развоја система енергетике. На основу Закона о енергетици издаје решења
о лиценци за обављање енергетске делатности субјектима на подручју Града. Врши све стручне
послове у вези са припремом материјала у циљу извршавања обавеза Града које произилазе из
спровођења закона и других прописа који уређују ванредне ситуације. Обавља и друге послове
по налогу шефа Службе, секретара Секретаријата и Начелника.
б) Посебни услови:
Стечено високо образовање у пољу техничко технолошких наука, на студијама другог
степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије или
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, са најмање једном годином радног искуства у струци. Положен стручни испит.
Познавање рада на рачунару.”
Члан 35.
У члану 86. код секретаријата X. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКОНАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ у унутрашњој јединици 1. СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКОНАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ код радног места под бројем X/1/2 ИЗВРШИЛАЦ ЗА
КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ПОСЛОВЕ број:“1“ замењује се бројем: „2“.
Код радног места под бројем X/1/5 САМОСТАЛНИ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР број:
„2“ замењује се бројем: “3“.
Код радног места под бројем X/1/10 САМОСТАЛНИ ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР
број: „2“ замењује се бројем: „3“.
У унутрашњој јединици 2. КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА код радног места под бројем
X/2/2 КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ – КООРДИНАТОР број: „1“ замењује се бројем: „3“.
Код радног места под бројем X/2/3 КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ број: „17“ замењује се
бројем: „15“.
Члан 36.
У члану 86. после секретаријата X. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКОНАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ додаје се секретаријат XI. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
И РАЗВОЈ и радна места XI/1- XI/4/4 која гласе:
„XI. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ
„XI/1 СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА

1 извршилац

a)   Послови и задаци:
Руководи, организује и координира рад Секретаријата. Прати законске прописе и
стручну литературу из области планирања и изградње и друге прописе и примењује
исте, обезбеђује благовремено, тачно и законито извршавање свих послова из
надлежности Секретаријата. Доноси и потписује акте по посебном овлашћењу
Начелника, сачињава извештаје, информације, анализе и предлоге аката за потребе
Градоначелника, Градског већа, Скупштине Града, Покрајинских и Републичких органа.
Обавља стручне послове из надлежности Секретаријата. Учествује у припреми
тендерске документације за јавне набавке из делокруга рада Секретаријата Прати и
контролише реализацију свих уговора из надлежности Секретаријата и одговоран је за

њихову реализацију и исправност. Прати и контролише реализацију финансијских
планова по функцијама који су у надлежности Секретаријата. Сарађује са секретарима
Секретаријата, као и са члановима Градског већа. Сарађује са представницима јавног
информисања. Врши и друга права и дужности утврђена општим и другим актима
органа Града. Врши и друге послове по налогу Начелника и Градоначелника.
b)   Посебни услови:
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре,
економских или правних наука, на студијама II степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, са најмање 3 године
радног искуства у струци. Положен стручни испит.
XI/2 ИЗВРШИЛАЦ ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

1 извршилац

a)   Послови и задаци:
Врши пријем и завођење поште – предмета Секретаријата у интерну доставну књигу.
Врши достављање предмета извршиоцима и раздуживање и архивирање предмета.
Обавља помоћно-техничке послове за потребе Секретара Секретаријата. Куца све
материјале за Секретаријат, по препису или диктату. Врши и друге послове по налогу
Секретара Секретаријата и Начелника.
b)   Посебни услови:
IV степен стручне спреме, грађевинског, техничког, економског или општег смера, са
најмање 1 годином радног искуства у струци. Положен стручни испит.

1. СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКУ ПРИПРЕМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА
XI/1/1 ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ТЕХНИЧКУ ПРИПРЕМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
ПРОЈЕКАТА
1 извршилац
a)   Послови и задаци:
Руководи и организује рад службе за припрему и реализацију програма инвестиционих
пројеката.
Обезбеђује благовремено, тачно и законито извршавање свих послова из надлежности
службе.
Доноси и потписује акте по посебном овлашћењу Секретара, сачињава прописане
извештаје, информације, анализе и предлоге аката за потребе Секретаријата и Оснивача.
Прати законе и прописе из надлежности рада службе. Организује спровођење и
реализацију јавних набавки и уговарање послова из надлежности службе. Обавља
послове по посебним овлашћењима Секретара из надлежности послова службе за
припрему и реализацију програма из области пројектовања. Предлаже пословну
политику из домена рада службе. Учествује у планирању и анализама програма и
планова рада службе. Врши послове руковођења и координације при припреми и
пројектовању објеката од посебног значаја. Организује извршиоце других служби у
стручне групе за припрему И реализацију пројектне документације. Врши послове
организовања, припреме и контроле уговора, конкурсних документација, тендера и
понуда. Врши послове на припреми уговарања према овлашћењима Секретара.
Организује правилно спровођење рада и пословања служби и правилно спровођење
аката који су у складу са важећим законским прописима из домена служби. Оверава
уговоре и излазна документа из надлежности службе,

Извештава о реализацији програма и послова службе. У сарадњи са Секретаром,
учествује у покретању, реализацији и праћењу јавних набавки. Сарађује са другим
секретаријатима, установама и предузећима. Обавља и друге административно-стручне
послове по налогу Секретара. Одговара Секретару за благовремено и квалитетно
обављање свих послова и задатака из делокруга свога рада.
b)   Посебни услови:
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или
правних наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, са најмање 5 година радног
искуства у струци. Положен стручни испит.
XI/1/2 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ТЕХНИЧКУ ПРИПРЕМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
ПРОЈЕКАТА
1 извршилац
a)   Послови и задаци:
Учествује у изради Плана и програма Секретаријата, као и у анализи остварених
резултата. Учествује у изради општих аката Секретаријата у оквиру своје струке.
Учествује у изради извештаја о пословању Службе. Сарађује са шефом Службе.
Организује и руководи активностима пројектовања кроз директну сарадњу са Службом
у смислу дефинисања пројектних задатака, израде Идејних пројеката и Идејних
решења, као и формирања одговарајућих пројектних тимова. Прати и контролише
квалитет и динамику израде пројектне документације, као и њихову усаглашеност са
законима и прописима из области пројектовања. Прати и контролише дистрибуцију
израђене пројектне документације у систему Централне евиденције обједињене
процедуре. Организује и руководи активностима везаним за међународне пројекте кроз
праћење расписа расположивих међународних фондова за финансирање и предлаже
формирање пројектних конзорцијума. Организује пројектне конзорцијуме и координира
предпројектне и пројектне активности. Предлаже пројекте, студије, анализе и друга
стратешка документа од интереса за Град и руководи њиховом имплементацијом.
Пружа консултантске услуге потенцијалним инвеститорима. Сарађује са другим
установама и предузећима. Учествује у раду стручних тимова и радних група на основу
Решења о именовању. Одговара Секретару за благовремено и квалитетно обављање
свих послова и задатака из делокруга свога рада. Врши и друге послове по налогу
Секретара и Начелника.
b)   Посебни услови
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или
правних наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, са најмање 5 година радног
искуства у струци. Положен стручни испит.
XI/1/3 ИЗВРШИЛАЦ ЗА АРХИТЕКТУРУ

1 извршилац

a)   Послови и задаци:
Врши припрему инвестиционих пројеката из области архитектуре. Предлаже пројекте,
студије, анализе и друга стратешка документа од интереса за Град и руководи њиховом
имплементацијом. Пружа консултантске услуге потенцијалним инвеститорима.
Сарађује са другим установама и предузећима. Учествује у раду стручних тимова и
радних група на основу Решења о именовању. Одговара Секретару за благовремено и

квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свога рада. Врши и друге
послове по налогу шефа службе, Секретара и Начелника.
b)   Посебни услови:
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или
правних наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, са најмање 5 година радног
искуства у струци. Положен стручни испит.
XI/1/4 ИЗВРШИЛАЦ ЗА КОНСТРУКЦИЈЕ

1 извршилац

a)   Послови и задаци:
Врши припрему инвестиционих пројеката из области грађевинских конструкција.
Предлаже пројекте, студије, анализе и друга стратешка документа од интереса за Град и
руководи њиховом имплементацијом. Пружа консултантске услуге потенцијалним
инвеститорима. Сарађује са другим установама и предузећима. Учествује у раду
стручних тимова и радних група на основу Решења о именовању. Одговара Секретару
за благовремено и квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свога
рада. Врши и друге послове по налогу Секретара и Начелника.
b)   Посебни услови:
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или
правних наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, са најмање 5 година радног
искуства у струци. Положен стручни испит.
XI/1/5 ИЗВРШИЛАЦ ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ

1 извршилац

a)   Послови и задаци:
Врши припрему инвестиционих пројеката из области саобраћајница. Предлаже
пројекте, студије, анализе и друга стратешка документа од интереса за Град и руководи
њиховом
имплементацијом.
Пружа
консултантске
услуге
потенцијалним
инвеститорима. Сарађује са другим установама и предузећима. Учествује у раду
стручних тимова и радних група на основу Решења о именовању. Одговара Секретару
за благовремено и квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свога
рада. Врши и друге послове по налогу Секретара и Начелника.
b)   Посебни услови:
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или
правних наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, са најмање 5 година радног
искуства у струци. Положен стручни испит.
XI/1/6 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПРИПРЕМУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УКЊИЖБУ ОБЈЕКАТА
a)   Послови и задаци:

1 извршилац

Врши припрему техничке документације за пројектовање и укњижбу. Припрема
потребну документацију за технички пријем објекта и исходовање употребне дозволе.
Обрачунава, оверава и одговара за исправност и тачност висине обрачуна накнаде за
уређење грађевинског земљишта и накнаде за легализацију,. Сарађује са
координаторима инвестиционе изградње на обезбеђењу тимске функције праћења
реализације изградње инвестиционих објеката. Врши руковођење и координацију
геодетских послова. Пружа консултантске услуге потенцијалним инвеститорима.
Сарађује са другим секретаријатима, установама и предузећима. Учествује у раду
стручних тимова и радних група на основу Решења о именовању
Одговара Шефу службе и Секретару за благовремено и квалитетно обављање свих
послова и задатака из делокруга свога рада. Врши и друге послове по налогу Шефа
службе, Секретара и Начелника.
b)   Посебни услови:
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или
правних наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, са најмање 5 година радног
искуства у струци. Положен стручни испит.
XI/1/7 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

1 извршилац

a)   Послови и задаци:
Сарађује у изради и праћењу текућих, годишњих, средњорочних и дугорочних програма
припреме и уређења грађевинског земљишта са извршиоцима у надлежном
Секретаријату. Врши техничке послове координације око припреме и експропријације
земљишта са спољњим сарадницима. Одговоран је за послове рушења објеката,
реконструкцију и изградњу објеката. Врши руковођење и координацију геодетских
послова. Врши стручне послове изградње и реконструкције објеката из домена
претходних и припремних радова, грађења, техничког пријема и примопредаје објеката.
Учествује у припреми уговора из делокруга службе. Сарађује са извршиоцима
инвестиционе изградње на обезбеђењу тимске функције праћења реализације изградње
инвестиционих објеката. Врши припрему и састављање извештаја о плановима и
реализацији послова службе. Прати реализацију закључених уговора.
Пружа консултантске услуге потенцијалним инвеститорима. Сарађује са другим
установама и предузећима. Учествује у раду стручних тимова и радних група на основу
Решења о именовању. Одговара Шефу службе и Секретару за благовремено и
квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свога рада. Врши и друге
послове по налогу Шефа службе, Секретара и Начелника.
b)   Посебни услови:
Стечено образовање из области грађевинског инжењерства на студијама И степена
(основне академске студије или основне струковне студије), односно на студијама у
трајању до 3 године, са најмање 1 годином радног искуства у струци. Положен стручни
испит.
XI/1/8 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ГИС

1 извршилац

a)   Послови и задаци:
Учествује у прикупљању графичких и алфанумеричких података за потребе
успостављања географског информационог система. Учествује у обради и анализирању
прикупљених података ради омогућавања потпуне синхронизације између описаних и
графичких података о просторним објектима. Формирање катастра инфраструктуре и

опреме, и ажурирање података у базама. Врши припрему и ажурирање база података за
ГИС. Врши одржавање базе података за ГИС. Врши ажурирање ПОСТГРЕ СQЛ база
података. Израда Пyтон скриптова за аутоматизацију ГИС априлације. Врши теренски
рад за прикупљање података о катастру непокретности и комуналне инфраструктуре.
Врши обучавање корисника на мрежи ГИС-а. Обавља послове штампања података.
Сарађује са другим секретаријатима, установама и предузећима. Учествује у раду
стручних тимова и радних група на основу Решења о именовању
Одговара шефу Службе, Секретару Секретаријата и Начелнику за благовремено и
квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свога рада. Врши и друге
послове по налогу шефа Службе, Секретара и Начелника.
b)   Посебни услови:
Степено високо образовање из области рачунарских наука, електротехничког и
рачунарског инжењерства или природно-математичких наука на студијама II степена
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије или
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, са најмање 1 годином радног искуства у струци. Положен стручни
испит.
XI/1/9 ИЗВРШИЛАЦ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ

1 извршилац

a)   Послови и задаци:
Врши техничке послове око одржавања путева и сигнализације на путевима. Учествује
у пословима изградње, реконструкције и одржавања путева. Врши административне
послове у поступку код прибављања грађевинске дозволе, употребне дозволе,
сагласности државних органа потребних за изградњу путева и прибављање друге
потребне документације из катастра непокретности и других државних органа.
Сачињава извештаје и анализе, контролише и оверава привремене и окончане
ситуације, врши административно-техничке послове у поступку примопредаје објеката
и сачињава потребне извештаје. Врши административне, техничке и помоћне послове за
јавне набавке из делокруга службе.
Одговара шефу Службе, Секретару Секретаријата и Начелнику за благовремено и
квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свога рада. Врши и друге
послове по налогу шефа Службе, Секретара и Начелника.
b)   Посебни услови:
IV степен стручне спреме грађевинског, техничког или геодетског смера, са најмање 1
годином радног искуства у струци. Положен стручни испит.
2. СЛУЖБА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНИМ ПРОЈЕКТИМА
ВИСОКОГРАДЊЕ, НИСКОГРАДЊЕ И ХИДРОГРАДЊЕ
XI/2/1 ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНИМ ПРОЕКТИМА
ВИСОКОГРАДЊЕ, НИСКОГРАДЊЕ И ХИДРОГРАДЊЕ
1 извршилац
a)   Послови и задаци:
Руководи и организује рад службе за припрему и реализацију програма инвестиционих
пројеката.
Обезбеђује благовремено, тачно и законито извршавање свих послова из надлежности
службе.
Доноси и потписује акте по посебном овлашћењу Секретара, сачињава прописане
извештаје, информације, анализе и предлоге аката за потребе Секретаријата и Оснивача.
Прати законе и прописе из надлежности рада службе. Организује спровођење и

реализацију јавних набавки и уговарање послова из надлежности службе. Обавља
послове по посебним овлашћењима Секретара из надлежности послова службе за
припрему и реализацију програма из области пројектовања. Учествује у планирању и
анализама програма и планова рада службе. Врши послове руковођења и координације
при припреми и пројектовању објеката од посебног значаја. Организује извршиоце
других служби у стручне групе за припрему и реализацију пројектне документације.
Врши послове организовања, припреме и контроле уговора, конкурсних документација,
тендера и понуда. Врши послове на припреми уговарања према овлашћењима
Секретара. Организује правилно спровођење рада и пословања служби и правилно
спровођење аката који су у складу са важећим законским прописима из домена служби.
Оверава уговоре и излазна документа из надлежности службе.
Извештава о реализацији програма и послова службе. У сарадњи са Секретаром,
учествује у покретању, реализацији и праћењу јавних набавки. Сарађује са другим
установама и предузећима. Обавља и друге административно-стручне послове по
налогу Секретара. Одговара Секретару за благовремено и квалитетно обављање свих
послова и задатака из делокруга свога рада. Одговара Секретару Секретаријата и
Начелнику за благовремено и квалитетно обављање свих послова и задатака из
делокруга свога рада. Врши и друге послове по налогу Секретара и Начелника
b)   Посебни услови:
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или
правних наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, са најмање 5 година радног
искуства у струци. Положен стручни испит.

XI/2/2 ИЗВРШИЛАЦ ЗА АРХИТЕКТУРУ

1 извршиоца

a)   Послови и задаци:
Врши припрему инвестиционих пројеката из области архитектуре. Предлаже пројекте,
студије, анализе и друга стратешка документа од интереса за Град и руководи њиховом
имплементацијом. Пружа консултантске услуге потенцијалним инвеститорима.
Сарађује са другим установама и предузећима. Учествује у раду стручних тимова и
радних група на основу Решења о именовању. Одговара Секретару за благовремено и
квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свога рада. Врши и друге
послове по налогу Секретара и Начелника.
b)   Посебни услови:
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или
правних наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, са најмање 3 година радног
искуства у струци. Положен стручни испит.
XI/2/3 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОЈЕКАТА

1 извршиоца

a)   Послови и задаци:
Врши разраду и праћење текућих, годишњих, средњорочних и дугорочних програма
инвестиција. Врши детаљно праћење реализације пројеката. Припрема, руководи

израдом и израђује Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину и
израђује Процену утицаја на животну средину у сарадњи са Службом урбанистичког и
просторног планирања. Месечно усклађује стање насталих трошкова по планским
позицијама. Учествује у припреми тендера, понуда и уговора из области инвестиционе
изградње објеката високоградње. Врши стручне послове изградње и реконструкције
објеката високоградње из домена претходних и припремних радова, грађења, техничког
пријема и примопредаје објеката. Врши састављање извештаја и стручних анализа
динамичког плана изградње и реконструкције објеката. Прати реализацију закључених
уговора. Сарађује са стручним надзором, пројектантима и извођачима радова. Пружа
стручну помоћ извршиоцима, сачињава извештаје и обавља друге административностручне послове.
Предлаже пројекте, студије, анализе и друга стратешка документа од интереса за Град и
руководи њиховом имплементацијом. Пружа консултантске услуге потенцијалним
инвеститорима. Сарађује са другим установама и предузећима. Учествује у раду
стручних тимова и радних група на основу Решења о именовању. Одговара Секретару
за благовремено и квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свога
рада. Врши и друге послове по налогу Секретара и Начелника.
b)   Посебни услови:
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или
правних наука, на студијама ИИ степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, са најмање 3 године радног
искуства у струци. Положен стручни испит.
XI/2/4 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

1 извршилац

a)   Послови и задаци:
Врши припрему инвестиционих пројеката из области конструкције.
Предлаже пројекте, студије, анализе и друга стратешка документа од интереса за Град и
руководи њиховом имплементацијом. Пружа консултантске услуге потенцијалним
инвеститорима. Сарађује са другим установама и предузећима. Учествује у раду
стручних тимова и радних група на основу Решења о именовању. Одговара Секретару
за благовремено и квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свога
рада. Врши и друге послове по налогу Секретара и Начелника.
b)   Посебни услови:
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или
правних наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, са најмање 3 година радног
искуства у струци. Положен стручни испит.
XI/2/5 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ХИДРОТЕХНИКУ

1 извршилац

a)   Послови и задаци:
Врши припрему инвестиционих пројеката из области хидроградње. Обавља послове у
вези са хидротехничком инфраструктуром.
Врши координацију и обједињавање послова капиталних улагања, управљање
пројектима и старање о њиховој реализацији према захтевима посла, планирање и
организација активности пројеката, утврђивање и распоређивање ресурса, управљање

пројектима на дневној бази, контролисање квалитета израде и поштовање рокова фаза
пројеката. Врши разраду и праћење текућих, годишњих, средњорочних и дугорочних
програма инвестиција. Прати реализацију пројеката. Врши месечно усклађивање стања
насталих трошкова по планским позицијама. Учествује у припреми тендера, понуда и
уговора из области инвестиционе изградње објеката. Врши координацију рада
пројектних тимова. Врши стручне послове изградње и реконструкције објеката из
домена претходних и припремних радова, исходовања грађевинске дозволе и пријаве
радова, грађења, техничког пријема и примопредаје објеката и одговара за исправност
техничких спецификација. Саставља извештаје и стручне анализе динамичког плана
изградње објеката. Предлаже мере у циљу ефикасног и оптималног начина реализације
инвестиционог програма. Прати реализацију закључених уговора. Даје савета по питању
технологије и решења изградње. Сарађује са стручним надзором, пројектантима и
извођачима радова. Пружа стручну помоћ извршиоцима, сачињава извештаје и обавља
друге административно-стручне послове.Предлаже пројекте, студије, анализе и друга
стратешка документа од интереса за Град и руководи њиховом имплементацијом.
Пружа консултантске услуге потенцијалним инвеститорима. Сарађује са другим
установама и предузећима. Учествује у раду стручних тимова и радних група на основу
Решења о именовању. Одговара Секретару за благовремено и квалитетно обављање
свих послова и задатака из делокруга свога рада. Врши и друге послове по налогу
Секретара и Начелника.
b)   Посебни услови:
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или
правних наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, са најмање 3 година радног
искуства у струци. Положен стручни испит.
XI/2/6 ИЗВРШИЛАЦ ЗА КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ

1 извршилац

a)   Послови и задаци:
Врши припрему инвестиционих пројеката из области комуналног опремања.
Врши координацију и обједињавање послова капиталних улагања, управљање
пројектима и старање о њиховој реализацији према захтевима посла, планирање и
организација активности пројеката, утврђивање и распоређивање ресурса, управљање
пројектима на дневној бази, контролисање квалитета израде и поштовање рокова фаза
пројеката. Врши разраду и праћење текућих, годишњих, средњорочних и дугорочних
програма инвестиција. Врши праћење реализације пројеката. Месечно усклађује стање
насталих трошкова по планским позицијама. Учествује у припреми тендера, понуда и
уговора из области инвестиционе изградње објеката. Врши координацију рада
пројектних тимова. Врши стручне послове изградње и реконструкције објеката из
домена претходних и припремних радова, исходовања грађевинске дозволе и пријаве
радова, грађења, техничког пријема и примопредаје објеката и одговара за исправност
техничких спецификација. Врши састављање извештаја и стручних анализа динамичког
плана изградње и реконструкције објеката. Предлаже мере у циљу ефикасног и
оптималног начина реализације инвестиционог програма. Прати реализацију
закључених уговора. Даје савете по питању грађевине, архитектуре, технологије и
решења. Сарађује са стручним надзором, пројектантима и извођачима радова. Пружа
стручну помоћ извршиоцима, сачињава извештаје и обавља друге административностручне послове.
Предлаже пројекте, студије, анализе и друга стратешка документа од интереса за Град и
руководи њиховом имплементацијом. Пружа консултантске услуге потенцијалним
инвеститорима. Сарађује са другим установама и предузећима. Учествује у раду
стручних тимова и радних група на основу Решења о именовању. Одговара Секретару

за благовремено и квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свога
рада. Врши и друге послове по налогу Секретара и Начелника.
b)   Посебни услови:
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, архитектуре или
правних наука, на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, са најмање 3 година радног
искуства у струци. Положен стручни испит.
XI/2/7 ИЗВРШИЛАЦ ЗА САОБРАЋАЈ

1 извршилац

a)   Послови и задаци:
Врши припрему инвестиционих пројеката из области саобраћаја. Обавља послове у вези
са саобраћајном инфраструктуром.
Врши координацију и обједињавање послова капиталних улагања, управљање
пројектима и старање о њиховој реализацији према захтевима посла, планирање и
организација активности пројеката, утврђивање и распоређивање ресурса, управљање
пројектима на дневној бази, контролисање квалитета израде и поштовање рокова фаза
пројеката. Врши разраду и праћење текућих, годишњих, средњорочних и дугорочних
програма инвестиција. Прати реализацију пројеката. Врши месечно усклађивање стања
насталих трошкова по планским позицијама. Учествује у припреми тендера, понуда и
уговора из области инвестиционе изградње објеката. Врши координацију рада
пројектних тимова. Врши стручне послове изградње и реконструкције објеката из
домена претходних и припремних радова, исходовања грађевинске дозволе и пријаве
радова, грађења, техничког пријема и примопредаје објеката и одговара за исправност
техничких спецификација. Саставља извештаје и стручне анализе динамичког плана
изградње објеката. Предлаже мере у циљу ефикасног и оптималног начина реализације
инвестиционог програма. Прати реализацију закључених уговора. Даје савета по питању
технологије и решења изградње. Сарађује са стручним надзором, пројектантима и
извођачима радова. Пружа стручну помоћ извршиоцима, сачињава извештаје и обавља
друге административно-стручне послове.
Предлаже пројекте, студије, анализе и друга стратешка документа од интереса за Град и
руководи њиховом имплементацијом. Пружа консултантске услуге потенцијалним
инвеститорима. Сарађује са другим установама и предузећима. Учествује у раду
стручних тимова и радних група на основу Решења о именовању. Одговара Секретару
за благовремено и квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свога
рада. Врши и друге послове по налогу Секретара и Начелника.
b)   Посебни услови:
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства или саобраћајног
инжењерства на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, са најмање 3 година радног
искуства у струци. Положен стручни испит.
XI/2/8 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ИТ

1 извршилац

a)   Послови и задаци:
Врши предлагање програмског унапређења и развоја секретаријата. Врши израду
пројеката за развој и примену информационих система (ГИС, грађ. дозволе, коришћење
грађ. земљишта). Врши послове програмирања Учествује у прикупљању графичких и

алфанумеричких података за потребе успостављања географског информационог
система, Учествује у обради и анализирању прикупљених података ради омогућавања
потпуне синхронизације између описаних и графичких података о просторним
објектима,Формирање катастра инфраструктуре и опреме, и ажурирање података у
базама, Врши припрему и ажурирање база података за ГИС, Врши одржавање базе
података за ГИС, Врши ажурирање ПОСТГРЕ СQЛ база података, Израда Пyтон
скриптова за аутоматизацију ГИС априлације, Врши теренски рад за прикупљање
података о катастру непокретности и комуналне инфраструктуре,Врши обучавање
корисника на мрежи ГИС-а, Обавља послове штампања података,
Учествује у раду стручних тимова и радних група на основу Решења о именовању.
Одговара Секретару за благовремено и квалитетно обављање свих послова и задатака из
делокруга свога рада. Врши и друге послове по налогу Секретара и Начелника.
b)   Посебни услови:
Степено високо образовање из области техничких или рачунарских наука,
електротехничког и рачунарског инжењерства, на студијама II степена (дипломске
академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке
академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, са
најмање 3 годином радног искуства у струци. Положен стручни испит.
3. СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ, ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ
XI/3/1 ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ, ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1 извршилац

a)   Послови и задаци:
Руководи и организује рад службе за финансијске, правне послове и јавне набавке.
Обезбеђује благовремено, тачно и законито извршавање свих послова из надлежности
службе. Доноси и потписује акте по посебном овлашћењу Секретара, сачињава
прописане извештаје, информације, анализе и предлоге аката за потребе Секретаријата
и Оснивача. Прати законе и прописе из надлежности рада службе. Обавља послове по
посебним овлашћењима Секретара из надлежности послова службе за финансијске,
правне послове и јавне набавке. Учествује у планирању и анализама програма и планова
рада службе. Организује правилно спровођење рада и пословања службе и правилно
спровођење аката који су у складу са важећим законским прописима из домена службе.
Учествује у изради плана јавних набавки за потребе Секретаријата. Учествује у изради
финансијског плана на нивоу Секретаријата, као и у изради измена финансијског плана
у току текуће буџетске године. Сарађује са другим Секретаријатима. Својим потписом
(парафом) потврђује тачност садржаја уговора. Оверава излазна документа из
надлежности службе и одговара за тачност истих. Обезбеђује благовремену
информисаност по захтеву Секретара. Одговара Секретару за благовремено и
квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свога рада. Обавља и друге
административно-стручне послове по налогу Секретара.
б) Посебни услови:
Стечено високо образовање из области економских или правних наука, на студијама
другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне
студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, са најмање три године радног искуства у струци.
Положен стручни испит. Познавање рада на рачунару.
XI/3/2 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
a)   Послови и задаци:

2 извршиоца

Обједињује податке и израђује Финансијски план за потребе Секретаријата по
програмском моделу буџетирања, за све програме, програмске активности и
пројекте.Обједињује податке и израђује измене Финансијског плана из надлежности
Секретаријата по програмском моделу буџетирања, за све програме,програмске
активности и пројекте. Усклађује стање насталих трошкова по планским позицијама са
Секретаријатом за финансије. Контролише формалну исправност финансијске и
рачуноводствене документације (печати, потписи овлашћених лица, овере надзора),
као и рачунску исправност (обрачунати ПДВ). Води интерну евиденцију о улазним
фактурама по програмима за делокруг рада Секретаријата. Прати реализацију
финансијског плана и израђује месечне извештаје о извршењу финансијског плана на
нивоу Секретаријата. Израђује и друге извештаје и анализе из делокруга рада
Секретаријата. Својим потписом (парафом) потврђује тачност свих докумената у чијим
израдама је учествовао. Одговара за благовремено и квалитетно обављање свих послова
из делокруга свог рада Шефу службе и Секретару.
b)   Посебни услови:
Стечено високо образовање из области економских наука, на студијама другог степена
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије или
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, са најмање три године радног искуства у струци. Положен
стручни испит. Познавање рада на рачунару.
XI/3/3 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1 извршилац

а) Послови и задаци:
Прати и стара се о примени прописа из области јавних набавки. Сарађује са свим
службама Секретаријата приликом израде плана јавних набавки, као и код измене плана
набавки. Припрема документацију за покретање поступка јавне набавке. Својим потписом
(парафом) потврђује тачност обрађених докумената. Води евиденцију о јавним
набавкама.Припрема и доставља извештаје за јавне набавке надлежном Секретаријату.Израђује
конкурсну документацију и друга документа за спровођење поступка јавне набавке. Обавља
стручне послове за комисију за јавне набавке. Својим потписом (парафом) потврђује обрађене
документе. Врши и друге послове из области јавне набавке које одреди Шеф Службе, односно
Секретар.
б) Посебни услови:
Стечено образовање из области економских и правних наука, на студијама I степена
(основне академске студије или основне струковне студије), односно на студијама у трајању до
три године, са најмање две године радног искуства у струци. Положен стручни испит.
Поседовање сертификата службеника за јавне набавке. Познавање рада на рачунару.
XI/3/4 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ II

1 извршилац

a)   Послови и задаци:
Припрема документацију за покретање поступка јавне набавке. Врши техничку
обраду документације. Својим потписом (парафом) потврђује тачност обрађених
докумената. Води евиденцију о јавним набавкама. Стара се о одлагању целокупне
документације у вези јавних набавки. Врши административно-стручне и друге
помоћне послове у поступку јавних набавки. Обавља административно-стручне
послове по налогу Шефа Службе и Секретара.
б) Посебни услови:
Стечено образовање из области економских и правних наука, на студијама I степена
(основне академске студије или основне струковне студије), односно на студијама у трајању до

три године, са најмање две године радног искуства у струци. Положен стручни испит.
Поседовање сертификата службеника за јавне набавке. Познавање рада на рачунару.
4. СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА ИНВЕСТИТОРИМА
XI/4/1 ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ОДНОСЕ СА ИНВЕСТИТОРИМА

1 извршилац

a)   Послови и задаци:
Руководи, организује и координира рад Службе, доноси и потписује акте по посебном
овлашћењу Начелника и секретара Секретаријата. Истражује и прати заинтересованост
потенцијалних страних и домаћих инвеститора који имају намере улагања у Суботици и
учествује у остваривању контаката. Анализира постојеће и потенцијалне ресурсе Града
Суботице у односу на захтеве потенцијалних инвеститора. Прати законске прописе из
надлежности Службе и обезбеђује благовремено, тачно и законито спровођење истих.
Утврђује приоритете задатака Службе, носиоце извршења задатака и пројеката и
праћење извршења истих. Сарађује са Кабинетом градоначелника, другим шефовима
служби, секретарима Секретаријата, Градоначелником и члановима Градског већа.
Организује и остварује сарадњу са домаћим и међународним организацијама,
надлежним државним, покрајинским и градским органима, институцијама, агенцијама,
улагачима, предузетницима и јавним предузећима из области инвестиција и развоја.
Пружа стручну помоћ и подршку домаћим и страним инвеститорима у реализацији
улагања. По потреби ангажује и друге субјекте у циљу успешне реализације улагања.
Води евиденцију улагања од локалног значаја и о сваком новом улагању обавештава
Развојну агенцију Србије. Учествује у имплементацији пројеката сходно функцији у
датом пројектном тиму. Координира извештавања по пројектима, даје смернице за
састављање уговора, сарађује у дефинисању понуде гринфилд и браунфилд локација за
улагање, ради у интердисциплинарним тимовима и радним групама по посебном
именовању Градоначелника или Начелника управе, учествује у информативним
кампањама и промоцијама и представљањима пословних концепата и потенцијала града
за страна и домаћа улагања. Учествује у стварању базе података “пословних
информација” од значаја за инвестиције и развој. Организује и учествује у контактима
пружања подршке и информација заинтересованим улагачима и предузетницима из
домена улагања и отварања предузећа. Учествује у припреми финансијских планова и
стара о праћењу реализације истих. Сачињава извештаје о реализацији послова,
задатака и пројеката локалног економског развоја. Врши остале послове по налогу
секретара Секретаријата, Начелника и Градоначелника.
b)   Посебни услови:
Стечено високо образовање из области грађевинског инжењерства, економских или
правних наука, на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, са најмање три године радног
искуства у струци. Положен стручни испит. Познавање рада на рачунару. Положен
возачки испит “Б” категорије. Потребно је знање језика националне мањине који су у
службеној употреби у Граду – средњи ниво знања. Познавање енглеског језика –
средњи ниво знања.
XI/4/2 ИЗВРШИЛАЦ ЗА ОДНОСЕ СА ИНВЕСТИТОРИМА –
ПРОЈЕКТ МЕНАЏЕР

4 извршиоца

а) Послови и задаци:
Организује и остварује сарадњу са домаћим и међународним организацијама,
надлежним државним, покрајинским и општинским органима, институцијама,
агенцијама, улагачима, предузетницима и јавним предузећима из области локалног

економског развоја. Истражује и прати заинтересованост потенцијалних страних и
домаћих инвеститора који имају намере улагања у Суботици и учествује у остваривању
контаката. Анализира постојеће и потенцијалне ресурсе Града Суботице у односу на
захтеве потенцијалних инвеститора. Учествује у праћењу реализације Стратегије
економског развоја Града и учествује у конципирању и развоју пројеката из области
инвестиција и развоја. Учествује у праћењу конкурса и програма за доделу средстава и
помоћи из домаћих и страних фондова и програма и припреми конкурсних материјала,
као и праћење реализације остварених конкурса и програма у области инвестиција и
развоја. Организује и учествује у припреми маркетинско-промотивних материјала,
информативних кампања и промоција и представљања пословних концепата и
потенцијала Града за страна улагања. Организује и учествује у стварању базе података
“пословних информација” од значаја за инвестиције и развој. Организује и учествује у
контактима пружања подршке и информација заинтересованим улагачима и
предузетницима из домена улагања и отварања предузећа. Предлаже и даје мишљења о
потребним мерама за ефикасан и успешан развој активности из области инвестиција и
развоја. Сачињава извештаје о реализацији послова, задатака и пројеката из области
инвестиција и развоја. Врши остале послове по налогу шефа Службе, секретара
Секретаријата и Начелника.
б) Посебни услови:
Стечено високо образовање у пољу техничко-технолошких или друштвенохуманистичких наука, на студијама другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, са најмање једном
годином радног искуства у струци. Положен стручни испит. Познавање енглеског језика
– високи ниво знања. Познавање рада по „ПРАГ“ и „ФИДИЦ“ процедурама. Познавање
рада на рачунару. Положен возачки испит “Б” категорије. Код једног извршиоца
потребно је знање језика националне мањине који су у службеној употреби у Граду –
средњи ниво знања. Познавање енглеског језика – средњи ниво знања
Члан 37.
У члану 86. код службе XI.СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ број: “XI”
замењује се бројем: “XII”.
Код радног места под бројем XI/1 СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ број: “XI”
замењује се бројем: “XII”.
Код радног места под бројем XI/2 ИНТЕРНИ РЕВИЗОР број: “XI” замењује се бројем:
“XII”, број:”1” замењује се бројем: “2”.
Члан 38.
Овај правилник, по прибављеној сагласности Градског већа Града Суботице, објављује
се на огласној табли Градске управе Града Суботице и ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
ГРАДСКА УПРАВА
Број: IV-02-56/2016
Дана 08.11.2016. године
Број: IV-02-56/2016-1-испр.
Дана 09.11.2016. године
Суботица
Начелник Градске управе
Марија Ушумовић Давчик, мастер правник

