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На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'' број 21/2016, 113/17- други Закон и 95/18), 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 88/2016, 12/2022, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон, 

157/2020-др.закон и 123/2021-др.закон), као и члана 19., 24., и 36. Одлуке о организацији Општинске управе 

општине Ариље (''Службени гласник општине Ариље'' број 12/2016 и 22/18), члана 9. Одлуке о правобранилаштву 

(''Службени гласник општине Ариље'' број 12/2014 и 4/2015), Општинско веће, на предлог Н ачелника Општинске  

управе  општине  Ариље, дана 6.06.2022. године, усвојило је 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ОБЈЕДИЊЕНОГ ПРАВИЛНИКА 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И 

ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АРИЉЕ 
(„Службени гласник општине Ариље“ број 15/19, 31/19, 7/20, 10/20, 31/20, 6/21, 18/21,33/21) 

 

Члан 1. 
 

Мењају се у глави II члан 18 . Обједињеног Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи и Општинском правобранилаштву Општине Ариље, у Одељењу за привреду и финансије- Одсек 

за буџет и трезор у тачки 2. – радно место “Главни контиста главне књиге трезора”, услови тако да после речи “3 

године радног искуства у струци” додаје се “положен државни стручни испит,познавање рада на рачунару (МS Office и 

интернет)“. 

 

Члан 2. 

 

Мењају се у глави II члан 18 . Обједињеног Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи и Општинском правобранилаштву Општине Ариље, у Одељењу за урбанизам и инспекцијске 

послове- Одсек за урбанизам, имовинско правне послове, пољопривреду и водопривреду у тачки 3. – радно место 

“Послови процене утицаја пројеката на животну средину и праћење стања и заштите и унапређења животне 

средине”, услови тако да уместо речи “правних наука” треба да стоји “ поље географских наука- одсек просторно 

планирање”. 

 

 

Члан 3. 

 

Мења се у глави II члан 18 . Обједињеног Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи и Општинском правобранилаштву Општине Ариље, у Одељењу за урбанизам и инспекцијске 

послове- Одсек за урбанизам, имовинско правне послове, пољопривреду и водопривреду у тачки 4. – радно место 

“Послови озакоњења објеката и послови заузећа јавних површина”, звање тако да уместо речи “самостални 

саветник” треба да стоји “саветник”. 

 

 

Ове измене Правилника ступају на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику општине Ариље”. 

 

Република Србија 

 ОПШТИНА АРИЉЕ 
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II број 021-8/22 од 6.06.2022.год. 

Ариље 

          Председник Општинског већа,  
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