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На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 –
др. закон), 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 и 86/2019 –
др. закон и 157/2020 – др. закон), 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) као и члана 14. Одлуке о
Општинској управи општине Мали Иђош (“Службени лист општине Мали Иђош“, број
5/2021), члана 12. Одлуке о оснивању интерне ревизије („Службени лист општине Мали
Иђош“, број 4/2016), члана 9. Одлуке о заштитнику грађана општине Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош“, број 10/2014), члана 9. Одлуке о општинском
јавном правобранилаштву Општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“,
број 39/2016), и члана 8. Одлуке о оснивању службе правне помоћи грађанима на територији
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 12/2021), Општинско
веће, на предлог начелника Општинске управе општине Мали Иђош, дана 23.09.2021.
године, усвојило је обједињен
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА
О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ И СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Овим Правилником се врши измена и допуна Правилника (у даљем тексту:
Парвилник) о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и
стручним службама Општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“, број 6/2021 и
15/2021, 20/2021 и 39/2021).
Члан 2.
1. У члану 23. Правилника у Одељку 6.1.3. радно место под бројем 18. Нормативни
послови у области припреме и извршења буџета и пословин евидентирања и
праћења реализације уговора, јавних набавки и предузетих обавеза по уговору
директних корисника разврстава се у:
„Завање: Саветник

број службеника: 1

Опис посла: припрема нацрте општих и појединачних аката у области припреме и извршења
буџета, јавног задуживања, рачуноводства, буџетског и трезорског пословања; прати
усклађеност нормативних аката из делокруга Одељења са позитивним прописима; оцењује и
даје мишљење о правној основаности предложених расхода и издатака у процесу припреме
буџета и ребаланса; учествује у анализи предлога финансијских планова; припрема
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мишљење о захтевима за финансирање; учествује у изради образложења одлука и других
аката из надлежности Одељења; даје мишљење на акте којима се преузимају обавезе;
учествује у састављању уговора; прати, анализира и проучава нову законску регулативу из
области буџетског система и финансирања јавног сектора. Обавља финансијско управљање и
контролу, успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања
и контроле у складу са Правилинком о финансијском управљању и контроли; организује и
координира рад директних корисника буџета у делу преузимања обавеза по уговорима и
води евиденцију уговора, вши интерну контролу финансијских елемената из уговора и
сарађује са лицима задуженим за реализацију уговора у циљу отклањања неправилности;
евидентира финансијска средства обезбеђења уговора и води бригу о реализацији истих;
води евиденцију судских спорова у сарадњи са Општинским правобраниоцем; стара се о
одлагању целокупне документације у вези финансијско-материјалног пословања из своје
надлежности и предаје на архивирање. Обавља и остале послове по налогу Руководиоца
Одељења и Начелника. Одговара Руководиоцу Одељења и Начелнику за благовремено и
квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свог рада.
Услови: стечено високо образовање из научне области економије на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање
три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет).
Члан 3.
Ова измена и допуна Правилника ступа на снагу даном доношења и објављује се у
„Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-52-1/2021-01
Дана: 23.09.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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На основу члана 53. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне сакоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018
и 113/2017 – др.закон) и члана члана 64. став 1. тачка 13. Статута општине Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош“ број 7/2019) Општинско веће општине Мали Иђош
на седници одржаној дана 23.09.2021. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
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I
Ангела Ситаш из Фекетића разрешава се положаја вршиоца дужности Заменика
начелника општинске управе општине Мали Иђош са 23.09.2021. године.
II
Ово решење објавити у „ Службеном листу општине Мали Иђош“.
Образложење
Чланом 53. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и
113/2017 – др.закон) прописано је да престанак рада на положају утврђује се решењем које
доноси орган надлежан за постављење службеника, у року од осам дана од дана наступања
разлога због којих је рад на положају престао.
На основу члана 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе Ангела Ситаш из Фекетића постављен је на положај
вршиоца дужности Заменика начелника општинске управе општине Мали Иђош најдуже на
3 месеца почев од 27.08.2021. године.
Начелник општинске управе општине Мали Иђош је на основу Решења о покретању
поступка за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Мали
Иђош број: 016-129/2021-03 расписао Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног
места у Општинској управи општине Мали Иђош Руководилац одељења за општу управу,
заједничке послове, друштвене делатности и скупштинске послове у звању самостални
саветник – 1 извршилац број: 111-5/2021-03, који је објављен на огласној табли Општинске
управе општине Мали Иђош дана 01.09.2021. године. На интерни конкурс је Ангела Ситаш,
благовремено поднела пријаву.
Конкурсна комисија је у изборном поступку утврдила да као једини кандидат, Ангела
Ситаш у потпуности испуњава стручне оспособљености, знања и вештине који су потребни
за попуњавање извршилачког радног места Руководилац одељења за општу управу,
заједничке послове, друштвене делатности и скупштинске послове.
Конкурсна комисија је сагласно члану 24. Уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016) доставила листу за избор са записником
Начелнику општинске управе, ради доношење решења о избору кандидата за попуњавање
оглашеног радног места.
На основу чл. 106. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе Начелник општинске управе је Решењем број: 016-135/2021-03 од
14.09.2021. године са Листе кандидата који су испунили мерила прописана за избор на радно
место Руководилац одељења за општу управу, заједнишке послове, друштвене делатности и
скупштинске послове изабрао јединог кандидата, Ангелу Ситаш и након разрешења Ангеле
Ситаш са положаја вршиоца дужности Заменика начелника општинске управе општине
Мали Иђош донеће Решење о премештају Ангеле Ситаш на радно место Руководилац
одељења за општу управу, заједнишке послове, друштвене делатности и скупштинске
послове.
Сходно члану 51. став 1. тачка 2) Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе Ангела Ситаш је поднела оставку на положај вршиоца
дужности Заменика начелника општинске управе општине Мали Иђош са 23.09.2021.
године.
На основу напред наведених, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења жалба није
допуштена, већ се може тужбом покренути управни спор у року од 30 дана од дана
достављања решења.
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Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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_______________________________________________________________________________
ИЗДАВАЧ:
Скупштина општине Мали Иђош
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
начелник Општинске управе
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр.
840-745151843-03– Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош – за Службени лист.

_______________________________________________________________________________
KIADJA:
Kishegyes község Képviselő-testülete
FELELŐS SZERKESZTŐ:
községi közigazgatás vezetője
Az évi előfizetési előleg Kishegyes Község Hivatalos Lapjára 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-745151843-03 - számú folyószámlára
Kishegyes község szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni.

_______________________________________________________________________________
IZDAVAČ:
Skupština opštine Mali Iđoš
ODGOVORNI UREDNIK:
načelnik Opštinske uprave
Akontacija godišnje pretplate za «Službeni list Opštine Mali Iđoš» je 2.000,00 dinara. Pretplata se uplaćuje na tekući račun br. 840-745151843-03–
Evidentni račun prihoda Organa uprave opštine Mali Iđoš – za Službeni list.
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