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160.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 110-15/2022-III
Датум:  16.12.2022. године
ЛАПОВО

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, број 21/2016,113/2017, 95/2018, 113-2017-
др.закон и 114/2021), члана 74. став 2. Статута општине Лапово („Службени гласник
општине Лапово“ број 2/2019),  чл. 5. Уредбе о критеријумима за разврставање радних
места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016, 113/2017-др.закон,
95/2018-др.закон,86/2019-др.закон и 157/20-др. закон 123/2021-др.закон и 12/2022), Уредбе
о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени
гласник РС“, број 88/2016), Уредбе о одређивању компетенција за рад службеника у
органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник
РС“ бр 132/2021) и чл. 26. Одлуке о Општинској управи („Службени гласник Општине
Лапово“, број 5/2017 и 5/2019), на предлог начелника Општинске управе општине Лапово,
Општинско веће општине Лапово на седници одржаној дана 16. децембра 2022. године,
усваја

П Р А В И Л Н И К
ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О

ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ  ЛАПОВО

Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској

управи општине Лапово (у даљем тексту: Правилник)  („Службени гласник општине
Лапово“ , број 14/2022 и 17/2022 ) мења се члан 4. који сада гласи:

„Правилник садржи радна места на положајима, извршилачка радна места, радна
места на којима раде намештеници и радна места у Кабинету председника општине.

Звање Број радних места Број службеника
Службеник на положају – I
група

1 радно место 1 службеник

Службеник на положају –
II група

1 радно место 1 службеник

Укупно службеника на
положају:

2 2

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника
Самостални саветник 7 7
Саветник 8 8
Млађи саветник 7 7
Сарадник 5 5
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Млађи сарадник / /
Виши референт 3 3
Референт / /
Млађи референт / /
Укупно: 30 радних места 30 службеникa
Намештеници Број радних места Број намештеника
Прва врста радних места / /
Друга врста радних места / /
Трећа врста радних места / /
Четврта врста радних места / /
Пета врста радних места 1 1
Укупно: 1 радно место 1 намештеник

Кабинет председника
општине

Број радних места Број службеника

Помоћник председника
општине

1 1

Шеф кабинета –
Млађи саветник

1 1

Укупно : 2 2

Члан 2.
У Правилнику се мења члан 5. став 1. и гласи:

„Укупан број систематизованих радних места у Општинској управи је 33 и то:
- 1 службеник на положају - I група,
- 1 службеник на положају - II група,
- 30 службеника на извршилачким радним местима и
- 1 на радном месту намештеника.

Члан 3.
У члану 20.  поглавље III,  мења се и гласи:

„ III- ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

20. Руководилац Одељења за буџет, привреду и финансије

Звање: Самостални саветник                                                  број службеника: 1
Опис послова: Руководи радом одељења, стара се о правилној примени закона и

других прописа из делокруга одељења и законитом и ажурном обављању послова,
усмерава и обједињује рад одељења, потписује акта из делокруга одељења, предлаже
покретање дисциплинског поступка против запослених и врши друге послове у вези са
организацијом и радом одељења као целине, учествује у раду општинског већа и
скупштине општине у својству овлашћеног известиоца и остварује сарадњу са другим
одељењима, решава у управним стварима и предузима радње у управном поступку из
делокруга одељења. Предузима мере за извршавање поверених послова државне управе у
својој области, прати прописе из делокруга одељења, усклађује општинске одлуке са
позитивним прописима.

Врши припремне радње за израду буџета, разрађује смернице за припрему буџета,
припрема нацрт одлуке о буџету и осталих финансијских одлука, прати извршење буџета,
врши контролу и одобравање захтева за пренос средстава и појединачних захтева за
плаћање и трансфер средстава у складу са одговарајућим актима ,прати остварене приходе
и примања као и извршене расходе и издатке у Буџету и доставља информације
председнику Општине и другим надлежним органима, са одговарајућим предлогом мера.
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Врши послове управљања готовином и управљања дугом консолидованог рачуна Трезора
и учествује у састављању консолидованог рачуна Трезора, обавља и друге послове из
делокруга одељења

Израђује програм развоја пољопривреде, мале привреде, занатства и угоститељства
и анализира економски положај наведених области. Обавља и друге послове по налогу
председника Општине и начелника Општинске управе.

Учествује у изради Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини. Доноси решења о промени намене
пољопривредног земљишта. Обавља стручне послове у области заштите животне средине,
послове праћења утицаја загађености на животну средину, предлаже превентивне и
санитарне мере и активности за заштиту и унапређење природних и радом створених
вредности, припрема нормативна акта из ове области, учествује у изради аката о стављању
природних добара под посебну заштиту, прати спровођење мера заштите на овим добрима,
учествује у припреми средњорочног и годишњег програма заштите и унапређења животне
средине, стара се о реализацији наведених програма. Оперативни план заштите од поплава
за водотокове II реда на територији општине.

Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из области техничко-технолошких или

друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету и најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места.

21. Извршилац за послове из области пољопривреде, матичне евиденције у
сточарству, одбране и заштите

Звање: Млађи саветник                                                             Број извршилаца :1
Опис послова: Обавља послове општинске управе који се односе на вођење

управног поступка из области сточарства и врши издавање потврда и уверења из ове
области. Брине о квалитету меса у живој стоци, ради на побољшању расног састава
домаћих животиња (генетског потенцијала), побољшање услова смештаја, неге, начина
држања и исхране домаћих животиња, као и побољшања квалитета производа од домаћих
животиња. Врши едукацију пољопривредних произвођача везано за трендове из ове
области и прати пословање пољопривредних газдинстава, издаје уверења пољопривредним
произвођачима да продају сопствени производ. Обавља и друге послове из ове области у
складу са законским прописима.

Прати стање у сточарској и пчеларској производњи. Учествује у поступку
регистрације пољопривредних газдинстава, и по захтеву странке врши процену пољске
штете. Ради на пословима арондације и комасације, прати удруживање земљорадника и
обавља послове противградне заштите, учествује у едукацији пољопривредника из области
пољопривреде. Прати стање у пољопривреди, стара се о пролећној сетви, жетви, убирању
касних усева, јесењој сетви и изради анализа, извештаја из ове области.

Прикупља и обрађује информације у циљу праћења стања у области пољопривреде
и руралног развоја; формира, ажурира и одржава базе података потребних за израду
развојних програмских докумената; анализира податке, утврђује стање у области
пољопривреде и руралног развоја и проучава последице утврђеног стања; израђује
информације и извештаје о утврђеном стању у области пољопривреде и руралног развоја,
предлаже мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја; израђује делове студија, програма и планова у области пољопривреде и руралног
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развоја и прати њихову реализацију; прати домаће и међународне конкурсе и даје стручне
препоруке за конкурисање код домаћих и иностраних финансијера; израђује годишњи
програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног замљишта, учествује у поступку
давања у закуп пољопривредног земљишта; сарађује са Министарством надлежним за
област пољопривреде и другим стручним службама, пољопривредним удружењима и
другим релевантним организацијама и институцијама, стара се о благовременом
информисању пољопривредних произвођача о питањима од значаја за област
пољопривреде и руралног развоја; даје стручна мишљења у поступку утврђивања
једнократне накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта.

Обавља поверене послове Министарства одбране и послове ванредних ситуација -
цивилне заштите.

Обавља и друге послове и задатке по налогу непосредног руководиоца и начелника
општинске управе.

Услови: стечено високо образовање из области техничко-технолошких наука
област биотехничке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету и завршен приправнички стаж, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.

22. Извршилац на пословима аналитичара буџета
Звање: Млађи саветник                        број службеника: 1

Опис послова: Израђује нацрте програма и финансијских планова за индиректне
кориснике Буџета. Прати и контролише расходе и издатке, као и преузете обавезе, евидентира
и сачињава информације о капиталним инвестицијама које се делимично или у целости
финансирају из средстава буџета. Учествује у изради консолидованог завршног рачуна буџета
и трезора. Прати кретање масе средстава у јавном предузећу чији је оснивач општина на нивоу
трезора и доставља извештај министарству. Врши контролу предлога или захтева за плаћање,
односно пренос средстава. Врши контролу и оверавање тачности књиговодствених исправа на
основу којих се подноси захтев за плаћање и оверава тачност и законитост предлога или
захтева за плаћање, односно пренос средстава за директне и индиректне кориснике. Припрема
нацрт Упутства за припрему буџета, припрема нацрте обавештења о одобреним расположивим
апропријацијама и доставља одобрена обавештења буџетским корисницима; припрема акте за
промену апропријација у току године; припрема нацрт предлога за доношење решења о
коришћењу буџетске резерве; координира процес финансијског планирања; израђује нацрт
мишљења (процену) о томе да ли предложени акти повећавају или смањују буџетске приходе
или расходе (финансијски ефекти).

Обавља и друге послове и задатке по налогу непосредног руководиоца и начелника
општинске управе.

Услови: стечено високо образовање из области економских наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички
стаж, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

23. Извршилац за послове књиговодства и ликвидатор

Звање: млађи саветник                                    Број службеника:1
Опис послова: Контира и књижи финансијску документацију директних и

индиректних буџетских корисника чије се књиговодство води у одељењу, врши
евиденцију прихода и расхода као и свих промена у оквиру трезора, као и послове вођења
помоћних књига директних и индиректних буџетских корисника, врши обраду плаћања и
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евидентира примања, учествује у изради завршног рачуна и периодичних обрачуна, врши
преглед комплетности и уредности књиговодствених докумената, води књиговодствену
евиденцију, аналитику добављача, потраживања, евиденцију основних средстава и друге
евиденције по налогу руководиоца одељењља. Врши контролу исправности, тачности и
законитости свих књиговодствених докумената, врши подизање извода из Трезора,
припрема комплетну документацију за плаћање, врши послове исплате права из области
непосредне друштвене бриге о деци, исплате месечних примања по закону о правима
бораца, ратних и војних инвалида.

Обавља послове евидентирања и вођења регистра захтева за плаћање и трансфер
средстава; евидентира води регистре и врши контролу рачуна и уговора директних
буџетских корисника; врши рачунску, формалну и суштинску проверу материјално-
финансијске документације и рачуноводствених исправа; доставља овлашћеном лицу на
оверу контролисану и потписану материјално-финансијску документацију; припрема
налога за пренос средстава на основу Плана извршења буџета; води посебне помоћне
евиденције; припрема налоге за плаћања и доставља их Управи за трезор и/или врши
електронска плаћања; стара се да сва плаћања буду у складу са одобреним
апропријацијама и утврђеним квотама; врши пренос података и документације из
ликвидатуре у финансијско књиговодство; врши комплетирање извода и документације на
основу које је извршено плаћање и води евиденцију плаћања по профактурама, уговорима
о привременим и повременим пословима, о датим авансима; контролише
документованост, прати и евидентира исплате по закљученим уговорима.

Обавља и друге послове и задатке по налогу непосредног руководиоца и начелника
општинске управе

Услови: стечено високо образовање из области економских наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички
стаж, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

24. Извршилац за послове књиговодства и повереник за избегла и расељена
лица

Звање: Млађи саветник                                                                 број службеника 1
Опис послова: Контира и књижи финансијску документацију индиректних

буџетских корисника чије се књиговодство води у одељењу, врши евиденцију прихода и
расхода као и свих промена у оквиру трезора, као и послове вођења помоћних књига
индиректних буџетских корисника, врши обраду плаћања и евидентира примања,
учествује у изради завршног рачуна и периодичних обрачуна, врши преглед комплетности
и уредности књиговодствених докумената, води књиговодствену евиденцију, аналитику
добављача, потраживања, евиденцију основних средстава и друге евиденције по налогу
начелника одељења. Врши пријем и контролу исправности захтева за пренос средстава,
обраду рачуноводствене документације, као и контролу коришћења средстава од стране
ОЦД-а, спортских клубова, верских заједница и медија, а који се финансирају из буџета
општине.

Обавља послове повереника Комесаријата за избеглице и миграције, евидентира
утврђен статус избеглица, ради на збрињавању и организовању смештаја избеглица, стара
се о прикупљању података и дефинисању статуса избеглица као и о обезбеђивању
повратка у њихова ранија пребивалишта,  врши пријем избеглица, издавање потврда,
сарађује са другим органима за питања избеглица и миграната, стара се о редовном
достављању одговарајућих података за статистику, благовремено обавештава јавност о
збрињавању избеглица.
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Обавља и друге послове и задатке по налогу непосредног руководиоца и начелника
општинске управе

Услови: стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултет и завршен приправнички
стаж, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

25. Извршилац за послове благајне и финансијско-материјалне послове

Звање: Виши референт                                                            број извршилаца :1
Опис послова: води благајну и евиденцију зарада; врши обрачун плата и накнада за

сваког запосленог и обустава из плата; обрачунава боловања; води аналитичке картице о
исплатама плата за сваког запосленог; сачињава исплатне листе и уручује писмени
обрачун плата запосленима; врши обрачун и исплату накнада одборницима, члановима
Општинског већа и члановима радних тела Скупштине општине у складу са важећим
одлукама; издаје потврде о висини и просеку плате; врши исплату стипендија, обавља
плаћања по важећим уговорима; води евиденцију и обрачун путних налога за службена
путовања у земљи и иностранству, исплату путних рачуна и других готовинских плаћања
мањих новчаних износа; попуњава одговарајуће статистичке обрасце везане за исплату
зарада и обрасце у области радних односа М-4, образац ПИО; обавља све књиговодствене
и рачуноводствене послове за права која се финансирају из буџета Републике Србије,
требује средства и врши њихову благовремену исплату и доставља извештаје надлежном
Министарству.

Обавља све послове са исплатом новчаних накнада која обухватају: контролу
прописаних образаца и документације о утврђеном праву, обрачун, формирање и
ажурирање документације, (списак, евиденциони лист и досије), попуњава налоге за
пренос средстава и налоге за готовинску исплату, врши исплату и ради статистичке и
друге извештаје.

Обавља послове платног промета-електронског плаћања из буџета општине и о
томе води евиденцију.

Обавља и друге послове и задатке по налогу непосредног руководиоца и начелника
општинске управе.

Услови: IV степен стручне спреме, средња економска школа најмање 5 година у
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

26.  Извршилац за послове локалног економског развоја, канцеларије за младе
и послове у области туризма, трговине, угоститељства и занатства

Звање: Млађи  саветник                                                              Број службеника: 1
Опис послова: Учествује у изради стратешко развојних, општих и појединачних

аката од значаја за локални економски развој; припрема базу података о локалним
привредницима; учествује у изради општих и појединачних аката од значаја за локалну
привреду; учествује у спровођењу споразума о сарадњи са општинама са којима је
успостављена сарадња скупштинским одлукама; припрема и реализује пројекте развоја
људских ресурса у складу са потребама привреде (учествује у успостављању тренинг
центра, организује различите тренинге и обуке, успоставља сараду са школама и
факултетима); успоставља сарадњу и пружа стручну помоћ локалним привредницима;
прати законе и подзаконска акта у области економског развоја; пружа административно-
техничку помоћ општинским радним телима задуженим за локални економски развој;
подстиче и припрема пројекте у области економског развоја; учествује у изради
апликација за прикупљање финансијских средстава из различитих домаћих и страних
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извора; учествује у припреми сајмова и бизнис форума; учествује у припреми локација за
инвеститоре; управља пројектним циклусом пројеката у области локалног економског
развоја од доношења Одлуке за почетак реализације до коначног извештаја; прати
извршење пројекта у свим његовим фазама; извештава надлежне органе и друге актере
који учествују у суфинансирању пројекта.

Прати конкурсе за финансирање пројеката за изградњу и одржавање комуналне
инфраструктуре, као и свих других конкурса од значаја за развој општине, иницира и
припрема документацију за учешће Општине на истим.

Спроводи и прати локалну омладинску политику и  иницира израду и прати
спровођење ЛАП локалне стратегије за младе; успоставља сарадњу са свим релевантним
партнерима омладинске политике која се односи на умрежавање, комуникацију и
координацију; учествује у изради локалних акционих планова, програма и политика у
сагласности са НСМ, даје мишљење и прати њихово остваривање; прати рад одговорних за
рад са младима и наменско трошење средстава; подстиче активизам младих остварује
комуникацију и сарадњу са младима, удружењима младих и за младе у циљу подстицања
активизма младих и ствара услове за учешће младих у процесима доношења одлука;
иницира припрему, припрема и реализује пројекте и учешће општине у програмима и
пројектима за младе; даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се
делимично или потпуно финансирају из буџета општине; прати реализацију и прикупља
извештаје о реализацији пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно
финансирају из буџета општине; обезбеђује подршку у раду Савета за младе и другим
комисијама и радним телима; прати потребе младих анализом трендова стања и потреба,
спроводи истраживања о потребама и проблемима младих у локалној заједници са
посебним освртом на рањиве групе младих и степену и квалитету њиховог укључивања;
води базу података о активним удружењима младих и за младе, као и неформалним
групама у локалној заједници.

Прати стање, прикупља податке и израђује анализе у области туризма, трговине,
угоститељства и занатства; припрема планове и мере за подстицање развоја туризма;
предузима активности у циљу промоције туристичке понуде; води регистар смештаја
домаће радиности за територију општине и израђује решења о разврставању у категорије у
складу са Законом о туризму; утврђује услове за издавање одобрења и води евиденцију о
обављању угоститељске делатности у покретним објектима и ван угоститељског објекта;
припрема нацрте аката којима се регулише радно време трговинских и угоститељских
објеката; обавља послове у вези са унапређењем и промоцијом старих заната и делатности
сличних занатским.

Обавља и друге послове и задатке по налогу непосредног руководиоца и начелника
општинске управе.

Услови: стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички
стаж, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

III-1 ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ И
ЈАВНИХ НАБАВКИ

27. Шеф одсека
Звање: Самостални саветник                                                              Број службеника: 1

Опис послова: Руководи радом и организује благовремено, стручно и законито
обављање послова и задатака из делокруга одсека. Израђује решења о задуживању локалним
комуналним таксама за истицање фирме и др., израђује решења о накнадама за заштиту
животне средине, води поступак утврђивања пореза на имовину, припрема и израђује решења
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о утврђивању пореза на имовину, прати њихово спровођење, врши контролу измиривање
обавезе од стране обвезника, припрема извештаје у вези контроле изворних прихода, обавља
послове контроле законитости и правилности обрачунавања и благовремености плаћања
локалних изворних прихода, предузима мере ради обезбеђења наплате изворних прихода,
извршава послове редовне наплате изворних прихода у складу са законом. Води управни
поступак, врши преиспитивање по поднетом правном средству против првостепеног решења у
оквиру надлежности.

Израђује решења о принудној наплати локалних јавних прихода. Издаје прекршајне
налоге, односно надлежном прекршајном суду подноси захтеве за покретање прекршајног
поступка за пореске прекршаје.

Обавља нормативно-правне, стручне и оперативне послове у области јавних набавки,
учествује у изради конкурсне документације, прати реализацију уговора о јавној набавци,
сачињава нацрте планова јавних набавки и других аката из ове области, води све потребне
евиденције о додели јавних набавки,саставља извештај за потребе Републичке управе за јавне
набавке и сл.

Припрема предлоге одлука које доноси Општинско веће и Скупштина општине Обавља
и друге послове по налогу начелника одељења и начелника општинске управе.

Услови: стечено високо образовање из области економских наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету и најмање 5 година радног искуства у струци, као и
потребне компетенције за обављање послова радног места.

28. Извршилац за послове јавних набавки

Звање: млађи саветник          број службеника :1
Опис послова: учествује у припреми плана јавних набавки и његовом

усаглашавању са финансијским планом односно одобреним расположивим
апропријацијама; обавља послове спровођења поступака јавних набавки; припрема одлуке
о покретању поступка јавних набавки; предлаже критеријуме за избор најповољније
понуде; учествује у припреми модела уговора; прикупља понуде  у координацији са
Комисијом за јавне набавке; учествује у раду Комисије за јавне набавке када је прописано
да је члан службеник за јавне набавке; доставља обавештења о додели уговора о јавним
набавкама свим понуђачима; доставља буџетском кориснику примерак одлуке о
покретању поступка, записник о отварању понуда, извештај о стручној оцени понуда,
извештај о додели уговора и модел уговора понуђача који је изабран; учествује у припреми
коначних уговора о јавним набавкама и копију уговора доставља буџетском кориснику;
врши објављивање аката на порталу јавних набавки; врши проверу и испитивање тржишта
за предметну јавну набавку; припрема извештаје о спроведеним поступцима; прима
требовања за јавне набавке и упоређује требовања са уговорима и спецификацијама;
комплетира финансијску документацију и доставља је ликвидатури; прати извршење
јавних набавки у складу са закљученим уговорима; води евиденцију о јавним набавкама и
врши архивирање документације; у поступцима јавних набавки обавља све
административно-техничке послове за Комисију.

Обавља и друге послове и задатке по налогу непосредног руководиоца и начелника
општинске управе

Услови: стечено високо образовање из области правних наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички
стаж, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
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29. Извршилац за послове утврђивања локалних јавних прихода

Звање: Сарадник                                                             Број извршилаца :1
Опис послова: води поступак и доноси решења о утврђивању пореза на имовину,

прати њихово спровођење, врши контролу измиривање обавезе од стране обвезника, доноси
решења о задуживању локалним комуналним таксама за истицање фирме; доноси решења о
накнадама за заштиту животне средине, обавља послове контроле законитости и правилности
обрачунавања и благовремености плаћања локалних изворних прихода, предузима мере ради
обезбеђења наплате изворних прихода, извршава послове редовне наплате изворних прихода у
складу са законом, води евиденцију наплате комуналне таксе за заузеће, издаје уверења из
службене пореске евиденције. Учествује у поступку и припреми израде решења о принудној
наплати локалних јавних прихода.

Припрема извештаје у вези пореског књиговодства локалних изворних прихода.
Обавља послове пријема документације неопходне за регистрацију предузетника на

територији општине Лапово, прима захтеве странака и прослеђује их Агенцији, прати промене
које се односе на делатност радње, даје информације о уписаним радњама у регистар, издаје
потребна уверења на захтев странака о радњама уписаним у регистар општинске управе.

Обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника општинске управе.
Услови: Високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука стечено на

основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама односно на студијама у трајању до три године и најмање три године радног искуства
у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

29а. Извршилац администратор за утврђивање локалних изворних прихода

Звање : сарадник                                 број службеника: 1
Опис послова: Ажурира базу података о локалним комуналним таксама за

истицање фирме и др., приходима од давања у закуп, накнадама за заштиту животне
средине, прати промене које се односе на статус и делатност обвезника, води евиденцију
донетих решења ради књижења по уплатним рачунима, прима пореске и друге пријаве,
обрађује и уноси податке из пореских пријава. Проверава исправност свих
књиговодствених докумената, извршава послове и задатке из области пореског
књиговодства. Врши анализе из области пореског књиговодства и непосредно књижење
свих исправних књиговодствених докумената. Обрађује захтеве за издавање уверења,
учествује у изради пореског завршног рачуна за локалне изворне приходе.

Обавља поверене послове Министарства одбране. Обавља послове
општинског координатора за ромска питања.

Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца  и начелника
општинске управе.

Услови: Високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука стечено
на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама односно на студијама у трајању до три године и најмање три године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Члан 5.
У осталим одредбама Правилник („Службени гласник општине Лапово“ , број

14/2022 и 17/2022) остаје непромењен.
Члан 6.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Лапово“.

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић, с.р.
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