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На основу члана 58. и 70. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др.закон и 
95/18-др.закон), члана 58. став 5. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14-др. Закон , 101/16-др.закон и 47/18),  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 88/16, 113/17 др.закон и 95/18 
– 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 88/16), Одлуке о организацији Општинске управе општине 
Димитровград (''Службени лист општине Димитровград'' број 16/19 и 22/19), Одлука о 
максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима система 
локалне самоуправе-општине Димитровград („Сл. лист Ниш“, бр. 97/17 и 125/17), Кадровског 
плана органа и служби општине Димитровград за 2020. годину („Службени лист општине 
Димитровград“, бр. 29/19) и члана 3. став 1. тачка 22. Одлуке о Општинском већу општине 
Димитровград („Службени лист општине Димитровград“, бр. 16/19),  Општинско веће 
Општине Димитровград, на седници одржаној дана 04.02.2021. године, усвојило је 
обједињени   
 
 

П Р А В И Л Н И К  
О ПЕТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА ОПШТИНЕ 
ДИМИТРОВГРАД 

 

Члан 1. 
 У Правилнику о организацији послова и систематизацији радних места у органима и 
службама општине Димитровград („Службени лист општине Димитровград“ бр. 2/20, 17/20,  
28/20, 42/20 и 60/20), у члану 26.  у одељку  8.1.2. „Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
обједињену процедуру и извршења, имовинско правне послове и комунално стамбену 
делатност, у тачка 20. У делу „Звање“ , уместо речи „самостални саветник“, треба да стоје 
речи „Саветник“, а у делу „Услови“: уместо речи: „ најмање пет година радног искуства“, 
треба да стоје речи: „ најмање три година радног искуства“. 
 
 У одељку 8.1.3. Одељење за инспекцијске послове тачка 23. мења се и гласи: 
 

„23. Руководилац Одељења, 
послови комуналног инспектора и 
тржишног инспектора 

 

 

         Звање: Самостални саветник број службеника : 1 
 
 Опис посла: руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, 
координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и 
благовременом обављњу послова у Одељењу; врши надзор над применом законских и других 
прописа и општих аката;  прати и проучава стање у свим областима инспекцијског деловања и 
даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; по потреби одлази на терен са 
инспекторима;  усклађује активности  инспекцијских служби;  припрема извештаје о раду 
Одељења за Скупштину општине, Општинско веће и по потреби за органе аутономне покрајине 
и Републике; припрема анализе, информације и извештаје о стању у области инспекцијског 
надзора и предлаже мере за унапређење рада; остварује сарадњу са органима, имаоцима 
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јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инпекцијског 
надзора; утврђује  оперативне планове рада Одељења и припрема одговоре на представке и 
одборничка питања.  
 Учествује у решавању најсложених послова у оквиру Одељења који се односе на 
инспекцијске послове и обавља послове који се односе на унапређење организације рада у 
Одељењу. Учествује у изради нормативних аката из делокруга рада Одељења и врши друге 
стручне послове за потребе скупштине општине, председника општине и општинског већа. 

       Врши инспекцијски надзор над применом прописа из комуналне обасти од стране 
предузећа и других правних и физичких лица, сходно прописима који регулишу комуналну 
област. Контролише стање комуналних објеката и да ли се комуналне услуге пружају у складу 
са утврђеним условима, примењује одлуку о мањим монтажним објектима, наређује уклањање 
ствари и других предмета са јавних површина ако су постављени противно прописима, изриче 
и наплаћује новчане казне на лицу места за прекршаје по прописима које доноси Скупштина 
општине. О сваком извршеном прегледу и радњама, комунални инспектор саставља записник, 
у складу са законом. Доноси решења из своје надлежности, израђује анализе, извештаје и 
упутства. Комунални инспектор врши као поверене послове Републике Србије надзор над 
трговином ван продајних објеката, осим даљинске трговине, врши контролу и надзор у погледу 
истицања и придржавања радног времена и истицања пословног имена.  

     Врши инспекцијски надзор над законитошћу рада комуналних организација и поступака 
грађана, предузетника и правних лица у погледу придржавања закона, других прописа и 
општих аката; врши надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике и даваоце 
комуналних услуга у погледу услова и начина коришћења и давања услуга, уређивања и 
одржавања објеката и јавних површина, прати јавну хигијену, уређење општине, јавних зелених 
површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање 
електричном и топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, 
кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, продају 
пољопривредних и других производа ван пијачног простора, раскопавање улица и других 
јавних површина, лепљење плаката на забрањеним местима и друге послове комуналне 
хигијене; сарађује са комуналним редарима у одржавању хигијене у општини; припрема 
решења и стара се о њиховом извршењу; подноси пријаве за прекршаје и предузима мере за 
уклањање ствари и предмета са јавних површина. 

       Врши инспекцијски надзор у области трговине ван продајног објекта, осим даљинске 
трговине; инспекцијски надзор над истицањем и придржавањем радног времена и истицањем 
пословног имена; у складу са овлашћењима прегледа пословни простор, односно простор у 
којем се обавља трговинска делатност и возила; врши увид у пословне књиге, евиденције, 
исправе, електронске документе као и у другу документацију у вези са обављањем трговине; 
врши копирање пословних књига, евиденција, исправа и електронских докумената, које су 
предмет надзора; врши  идентификацију лица која обављају трговинску делатност, путем 
увида у личну исправу или другу јавну исправу са фотографијом; узима писмене и усмене 
изјаве лица која обављају трговинску делатност, односно сведока или службених лица, као и 
да позива ова лица да дају изјаве, о питањима од значаја за предмет надзора; фотографише, 
врши видео-снимање простора у којем се врши надзор, односно робе и других предмета који су 
предмет надзора;  узима узорке робе и других предмета; прикупља податке релевантне за 
предмет надзора; налажи попис робе, односно евиденцију промета; предузима друге радње у 
складу са Законом о трговини, другим законима и подзаконским актима; врши инспекцијски 
надзор у области заштите права потрошача и предузима мере предвиђене Законом о заштити 
потрошача. 

 
  Врши надзор и контролу над применом Закона о становању и стамбеним заједницама 

на територији општине. 
 Води управни поступак и доноси решења у управном поступку. 

       Обавља и друге послове по налогу  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 
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студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, 
најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет)“. 
 
 Тачка 26. Мења се и гласи: 
 

„26. Инспектор за саобраћај 
 и путеве, послови планирања    

             одбране и инспектор за туризам 

 

Звање: Самостални саветник број службеника: 1 
 
 Опис посла: врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на 
одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева и прати 
стање саобраћајних знакова на путевима; издаје решења и налоге за постављање вертикалне и 
хоризонталне саобраћајне сигнализације, као и за постављање еластичних заштитних ограда, 
врши и надзор над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај и саобраћајна 
сигнализација; издаје дозволе за вршења истовара и утовара робе из моторних возила; 
сачињава записнике о увиђају и саслушању странака; предузима управне мере за које је 
законом овлашћен; доноси решења и и стара се о њиховом спровођењу; предлаже мере за 
безбедно одвијање саобраћаја; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно 
кривичне пријаве и пријаве за привредни преступ; сарађује са другим инспекцијама у циљу 
ефикаснијег вршења надзора; припрема извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и 
надлежне републичке органе;  по потреби врши и инспекцијски надзор над законитиошћу у 
обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и 
ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и аутотакси превоза. 
 Врши инспекцијски надзор над законитошћу у обављању друмског локалног превоза и 
то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за 
сопствене потребе лица и ствари и аутотакси превоза; прегледа возила и контролише потребну 
документацију за возила, прегледа аутобуска стајалишта, контролише важеће редове вожње, 
уговоре о ванлинијском превозу са списком путника, отпремнице и спискове радника у превозу 
за сопствене потребе; утврђује идентитет превозника, возног особља и других одговорних лица 
за обављање превоза, као и надзор над применом општинских одлука у којима се регулише 
превоз у друмском саобраћају; сачињава записнике о увиђају и саслушању странака;  
предузима управне мере за које је законом овлашћен; доноси решење и и стара се о њиховом 
спровођењу; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка и пријаве за привредни 
преступ; сарађује са другим инспекцијама у циљу ефикаснијег вршења надзора; ради извештаје 
за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне републичке органе; по потреби врши 
инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, 
изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева, надзор над применом 
општинских одлука у којима се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација;  издаје 
дозволе за вршење истовара и утовара робе из моторних возила. 
 Из области одбране израђује своје планове одбране који су саставни део Плана 
одбране Републике Србије; предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних 
лица у делатностима из своје надлежности с одбрамбеним припремама Планом одбране 
Решублике Србије; предузима мере за функционисање локалне самоуправе у ратном и 
ванредном стању; спроводи мере приправности и предузима друге мере потребне за 
прелазак на организацију у ратном и ванредном стању; обавља и друге послове одређене 
законом. У ратном и ванредном стању; извршава законе, друге прописе и општа акта 
Народне скупштине и Владе,  као и прописе донете из надлежности органа јединице 
локалне самоуправе. Одговоран је за стање припрема за одбрану, као и за стање припрема 
привредних друштава, других правних лица и предузетника преко којих грађана непосредно 
задовољавају своје потребе или се реализује задаци из Плана одбране Републике Србије. 
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      Врши послове провере испуњености  прописаних услова за обављање делатности и 
пружање услуга уређених Законом о туризму; утврђује идентитет запослених код привредних 
друштава, предузетника, другог правног лица или страног правног лица, која обављају 
делатност и пружају услуге предвиђене Законом о туризму; утврђује идентитет лица које 
обавља угоститељску делатност у објектима домаће радиности и сеоском туристичком 
домаћинству; прегледа просторије у којима се обавља делатност и пружају услуге; проверава 
уговоре, евиденције, исправе и другу документацију потребну за утврђивање законитости 
пословања привредних друштава, предузетника или огранка другог домаћег или страног 
правног лица, као и физичких лица која обављају делатност и пружају услуге предвиђене 
Законом о туризму; врши увид у уговоре физичких лица која угоститељске услуге у домаћој 
радиности или сеоском туристичком домаћинству пружају преко локалне туристичке 
организације, туристичке агенције, привредног убјекта или другог правног лица 
регистрованог за обављање привредне делатности; врши проверу издатог решења о 
разврставању у категорију угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартман, соба и 
сеоско туристичко домаћинство; проверава наплату и уплату боравишне таксе, увидом у 
евиденцију гостију и другу пратећу документацију;  проверава истицање и придржавање 
прописаног радног времена у угоститељским објектима; проверава испуњеност услова и 
рокова усаглашености угоститељских објеката са актом општине о утврђивању туристичке 
зоне, туристичке дестинације и туристичке локације (просторних целина);  захтева судски налог 
за претрес стамбеног или пратећег простора, у складу са законом; обавештава надлежни 
орган општине о утврђеној процени усаглашености објеката са актом општине о утврђивању 
туристичке зоне, туристичке дестинације и туристичке локације (просторних целина) ; доноси 
решење о привременој забрани обављање делатности правном и физичком правном лицу, 
привредном друштву, предузетнику или огранку страног правног лица, као и физичком лицу 
које обавља угоститељску делатност, у складу са законом; издаје прекршајни налог; подноси 
предлог надлежном органу покретање поступка и утврђивања обавезе плаћања пенала; 
подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно 
поднесе захтев за покретање прекршајног поступка; води законом пописане евиденције; 
припрема извештаје и информације у вези са стањем у области туризма.  

 Води управни поступак и доноси решења у управном поступку. 
 Обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске 
управе.  
 
 Услови: стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља природно – 
математичких наука  или из научне области друмског саобраћаја на  основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 
пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет).“ 

 
Члан 2. 

 Овај Правилник о петој измени Правилника о организацији послова и систематизацији 
радних места у органима и службама опшине Димитровград ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине Димитровград“. 
 
 Бр. 06-11/21-15/17-1 
 У Димитровграду, 04.02.2021. године 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                                                                              Владица Димитров, с.р. 
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На основу члана 59. став 1. и 2. Пословника Општинског већа општине Димитровград 
(„Сл. лист општине Димитровград“, бр. 22/20), Општинско веће општине Димитровград, на 
седници одржаној 4. фебруара 2021. године, донело је  

 
 

ПРАВИЛНИК 
 о стављању ван снаге Правилника о помоћи грађанима за санирање штете настале 

услед елеметарних и других непогода 
 

Члан 1. 

Ставља се ван снаге Правилник о помоћи грађанима за санирање штете настале 
услед елеметарних и других непогода („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 3/21).  

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 
Димитровград”. 

 
Број: 06-11/21-15/17-9 
У Димитровграду,  
4. фебруар 2021. године 
                           

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                             Владица Димитров, с.р. 
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ОСНИВАЧ: 
Скупштина општине Димитровград 
ИЗДАВАЧ: 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
Одговорни уредник: 
Зорица Соколов, секретар Скупштине општине Димитровград 
Технички уредник: 
Маја Алексов Методиев, координатор послова за ЛЕР и преводилац за бугарски језик 
Е-mail: skupstina@dimitrovgrad.rs 
Тел: 010 / 361 – 582 
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