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

самоуправе ( „Службени  гласник РС“ број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др.закон и 95/2018) , Уредбе 

о критеријумима за развртавање 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, и 36 Одлуке о организацији Општинске управе општине Ариље ( 

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

„Службени гласник општине Ариље“ број 12/2014 и 4/2015), 

 Општинско веће, на предлог начелника Општинске управе општине Ариље дана 01. 03.  2021. 
године, усвојило је  

 
 

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

И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АРИЉЕ  
 
 

 
Члан 1. 

 
 Мења се члан 18. 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 и 31/20) у Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске 
послове, Одсеку за инспекцијске послове, у тачки 9. Инспектор за заштиту животне средине, у делу 
описа послова додаје се нови став који гласи: 
 
„ врши инпекцијски 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, 
снадбевање насеља водом и одвођење отпадних вода, снадбевање електичном и топлотном 
енергијом, изoношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске 
услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, продају пољопривредних и других производа 
ван пијачног простора, раскопавању 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.“ 
 

Члан 2. 
 Ова Измена и допуна Правилника ступа на снагу даном објављивања у   „Службеном гласнику 
Општине Ариље“. 
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