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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, 113/17-др.закон и 95/2018), 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 и 18/2019), члана 9. Одлуке о правобранилаштву 

(''Службени гласник општине Ариље'' број 12/2014 и 4/2015),  

Општинско веће, на предлог начелника Општинске управе општине Ариље, на 74. седници, 

дана 01. 06. 2020. године, усвојило је  

 

ИЗМЕНУ  ОБЈЕДИЊЕНОГ ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 

 

Члан 1. 

 У Одељењу за општу управу, скупштинске и заједничке послове, Одсеку за општу управу и 

друштвене делатности после тачке 16. додаје се тачка 17. која гласи: 

 

 Оператер на пословима припреме података и материјала 

 Звање:Намештеник-пета врста радног места                                     број намештеника 1 

 

Опис посла: Уноси податке за потребе аутоматске обраде у оквиру утврђених процедура; врши 

дактилографску припрему материјала и текстова; попуњава све захтеве за издавање извода из МК 

рођених, венчаних и држављана; води евиденцију путних налога за службена возила ОУ. 

 

Услови: средње образовање друштвеног, економског ии техничког смера у четворогодишњем 

трајању, најмање шест месеци радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office 

пакет и интернет). 

 

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

Ариље”. 

Република Србија 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Општинско веће 

II број  020-20 /2020  од  01.06. 2020. године 

А р и љ е  

 

         Председник Општинског већа, 

          Милош Недељковић с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', број 129/07, 83/2014 и 47/18), члана 38. Закона о 
удружењима (''Сл. гласник РС'' број 51/09, 99/2011 и 44/2018), члана 59. Статута општине Ариље (“Сл. гласник општине 
Ариље”, број 13/19) и члана 9.  Одлуке о начину и поступку доделе средстава из буџета општине Ариље за програме од 
јавног интерeса које реализују удружења (“Сл. гласник општине Ариље”, број 7/17), Општинско веће општине Ариље на 74. 
седници одржаној дана 01.06.2020.  године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о утврђивању приоритета за које се расписује јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса које 
реализују удружења 

 
Члан 1. 

 Утврђују се приоритетне области за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, из 
буџета Општине Ариље за 2020. годину: 

 Приоритет 1: Развој малих и средњих предузећа, Рурални развој, Култура, Развој туризма, Развој спорта, помоћ 
старима. 

 Приоритет 2: Социјална заштита, борачко инвалидска заштита, заштита лица са инвалидитетом, друштвена брига 
о деци, подстицање наталитета, здравствена заштита. 

 Приоритет 3: Демографска политика, заштита животне средине. 
 

Члан 2. 

 У 2020. години се неће финансирати програми од јавног интереса која реализују удружења у областима које нису 
наведене у члану 1. овог Решења. 

 
Члан 3. 

 У случају да у некој области не буде пријављен довољан број програма за која се могу утрошити распоређена 
средства, иста се могу пренети на другу област у складу са Решењем које доноси Председник општине. 

 
Члан 4. 

 Обавезује се Председник општине Ариље да приликом расписивања Јавног конкурса за финансирање програма 
удружења дефинише критеријуме за бодовање пријављених програма у складу са приоритетима утврђеним у члановима 1. 
и 2. овог Решења. 

 
Члан 5. 

Решење објавити у  „Службеном гласнику општине Ариље“. 

Решење ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику општине Ариље. 
 

 
Република Србија 
Општина Ариље 
Општинско веће 

II број 400-155/2020, 01.06.2020. године 
А р и љ е  

 
 

 
          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

            Милош Недељковић с.р.  

 


