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На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016), 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), 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
19, 24, 26, и 36 Одлуке о организацији Општинске управе општине Ариље (''Службени гласник
општине Ариље'' број 12/2016), члана 9. Одлуке о правобранилаштву (''Службени гласник општине
Ариље” број 12/2014 ,4/2015 и 20/17'' ), Општинске веће, на предлог начелника Општинске управе
општине Ариље, на 33. седници, одржаној 28. 02. 2018. године, усвојило је
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И
ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АРИЉЕ
Члан 1.
Мења се у глави II члану 18. у Одељењу за инцвестиције, јавне набавке и развојне пројекте,
Одсеку за развојне пројекте у тачки 8 код радног места Послови у области пољопривреде и
руралног развоја и послови књиговодства и финансијског извештавања за потребе
пројеката Услови и гласе:
,,стечено високо образовање из научне области односно стручне области у уквиру образовнонаучног поља економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или стечено високо образовање из научне области односно стручне
области у оквиру научно-образовног поља географских наука – одсек просторно планирање 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 три година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет).“
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
,, Службеном гласнику општине Ариље”.
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