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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 

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, и 36 Одлуке о 
организацији Општинске управе општине Ариље (''Службени гласник општине Ариље'' број 12/2016 , 22/18, 

18/19 и 9/21), 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 18. седници одржаној 

23. 06. 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 11. 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 6/21 ), тако да се после тачке 2. додаје тачка 3. и гласи: 

3) Одсек за управљање имовином 

 који обавља следеће послове: 

-попис и упис имовине општине; 
-стручно технички послови управљања имовином; 

-надлежност у припреми аката; 

-економско финансијски послови управљања имовином; 
-надлежност за евиденцију књиговодствене вредности имовине општине.  

 

Члан 2.  
         Мења се у глави IV 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 6/21 ), тачка 1. и гласи: 

Помоћник председника за регионални развој , локалну самоуправу 
Број помоћника 1 

Опис послова: Покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљење у вези са питањима од значаја за 

развој и деловање у области регионалног развоја и развоја локалне самоуправе; учествује у раду Комисија, 
радних тела и других радних тела Скупштине и Општинског већа; прати стање у области регионалног развоја 

и локалне самоуправе; предлаже председнику општине предузимање одрђених мера ради побољшања стања у 

областима за које је задужен; На основу посебног пуномоћја председника општине учествује у раду 

међуопштинских и регионалних радних и других тела, израђује потребне метеријале за седнице Скупштине 
општине и Општинског већа; прати економску моћ обвезника локалних јавних прихода у погледу елемената 

финансијске политике у делу плаћања локалних обавеза;  обавља и друге послове по налогу председника 

општине.  
 

Члан 3. 

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