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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 30.11.2022. 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 21/22) 

 

Члан 1. 
 

Мења се у глави II члан 51 . Обједињеног Правилника о организацији и систематизацији радних 

места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву Општине Ариље, у Одељењу за привреду 

и финансије- Одсек за локалну пореску администрацију у тачки 5. – радно место “Порески инспектор 

III”, захтевана стручна спрема тако да уместо речи “правних наука” треба да стоји “економских наука“. 

 

Члан 2. 
 

Мења се у глави II члан 51 . 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 6. – радно место “Урбаниста”, назив звања и захтевано радно искуство, тако да уместо речи “млађи 

саветник” и „најмање једна година радног искуства у струци“ треба да стоји “саветник” и „најмање три 

године радног искуства у струци“. 

Члан 3. 
 

Мења се у глави II члан 51 . 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 8. – радно место “Послови заштите животне средине”, назив звања и захтевана стручна спрема 

тако да уместо речи “саветник” и „најмање три године радног искуства“ треба да стоји “млађи саветник” и 

„најмање једна година радног искуства у струци“. 

 

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