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На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14 – други закон и 101/2016 – други закон), члана 57. и  58. Закон о запосленима у 

аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/2016), 

члана 11. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени 

гласник РС", број 68/15 и 81/16 – Одлука УС), члана 69. Статута општине Александровац 

(„Службени лист општине Александровац “, број 7/08, 1/12,  13/12 , 3/13, 11/16 и 4/17) и члана 17. 

Одлуке о организацији  Oпштинске управи општине  Александровац („Службени лист општине 

Александровац, број: 8/17), члана 4.  Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у   

јавном  сектору општине Александровац  за 2017. годину („Службени лист општине Александровац“, 

број 8/17), поступајући по припремљеном обједињеном предлогу начелника Општинске управе 

општине Александровац, 

Општинско веће општине Александровац је на   44 . седници  одржаној дана 12. марта 2018. 

године, усвојило 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

O ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ И  ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

 

                 Члан 1. 

 

 У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у  Општинској управи 

oпштине Александровац и Правобранилаштву општине Александровац (''Службени лист општине 

Александровац '' број:10/17), врше се следећа измене и допуне:                     

 У члану 24. одељак 1.3. Одељење за финансије и локални економски развој;  

  у тачки 32. Радно место - Финансијски књиговођа главне књиге трезора,  у делу ''Услови '' 

после речи ''смера'' додају се речи ''или пољопривредне струке''  и 

  у тачки 40. Радно место- Економ  у делу  ''Услови'' после речи ''трајању'' бришу се речи 

''економска, техничка или пољопривредна школа'' а уместо тога уноси речи   ''економске струке''. 

                                                                    

                                                                       Члан 2. 

 

У члану 24. одељак 1.4.Одељење за  урбанизам и изградњу; 

  у тачки 42. Радно место-Урбанизам и обједињене процедуре, иза речи ''број службеника'' 

брише се број ''1'' а уместо њега уноси број ''2''; 

  у тачки 44. Радно место-Грађевинско-технички послови, у првом ставу после речи 

''документације'' и зареза  додаје се: 

 ''прати стање комуналне опремљености јавних површина, стање и функционалност објеката 

на јавним површина, спроводи поступак принудног исељења лица усељених у станове, спроводи 

поступак рушења и уклањања незаконито изграђених објеката  и уклањања незаконито постављених 

објеката на јавним површинама, сачињава извештаје, анализе и информације и доставља их 

надлежним органима  обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења, води евиденцију 

наплате комуналне таксе за заузеће јавне површине ради постављања башти (зимских и летњих), 

постављања покретних апарата на јавним површинама, сачињава преглед задужења, обрачунава 

камате, припрема документацију за принудну наплату комуналне таксе и остале накнаде из 

надлежности одељења, учествује у утврђивању услова за постављање реклама и осталих натписа, 

води стручне и административно-техничке послове '' ; 

 

  брише се тачка 45. ''Радно место- Послови принудног извршења'' 

  досадашње тачке: 46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  53. и 54.  Постају тачке: 45.  46.  47.  48.  49.  

50.  51.  52. и 53.  
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                                                                       Члан 3. 

 

У члану 26 ставу 1. : 

 

 тачка 1.   у делу ''Услови'' број  ''5''  замењује се бројем  ''3''  ; 

 

  после тачке 1. додаје се нова тачка, тачка 2. која гласи: 

 

  '' 2. Заменик правобраниоца општине Александровац 

број функционера: 1 

 

           Опис послова: Замењује правобраниоца у његовим овлашћењима, пословима и радним 

задацима у случају његове одсутности или спречености за обављање његове дужности; обавља 

послове у складу са законом и другим прописима, предузима правне радње и користи правна 

средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања заштите имовинских права 

и интереса општине, њених органа и организција; обавља и друге послове из надлежности 

Правобранилаштва. 

          Заменик правобраниоца општине Александровац за свој рад непосредно је одговоран 

Скупштини општине Александровац и председнику општине.            

          Услови: општи услови утврђени Законом, завршен правни факултет, положен правосудни 

испит и радно искуство у правној струци од најмање две године.'' 

 

Досадашња тачка 2. постаје тачка 3. 

 

                                                                         Члан 4. 

 

   Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у ''Службеном листу 

општине Александровац '' 

  Правилник објавити на званичној интернет презентацији општине Александровац: 

www.aleksandrovac.rs као и у ''Службеном листу општине Александровац '' 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

  Број 110 - 4 /17 - 01 од 12. марта 2018.године 

 

                                                                                                           Председник                               

                                                  Др.Југослав Д. Стајковац, дипл.инж, с.р.  

 

 

 


