
На основу члана 6. Закона о начину одређивања маскималног броја 
запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ број  68/15) и члана 2. тачка 7. 
Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему 
државних органа, систему јавних служби, систему аутономне покрајине Војводине 
и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник 61/2017) и 
члана 39. Статута општине Ариље (Сл. гласник опшрине Ариље, број  6/08, 6/10 и 
5/14) Скупштине општине Ариље на седници одржаној 17. 12. 2018. године, донела 
је 

О Д Л У К У  

о другој измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено 
време у организационим облицима у систему локалне самоуправе општине 

Ариље за 2017. годину 

 

Члан 1. 
 

Мења се члан 1. Одлуке о измени Одлуке o максималном броју запослених 
на неодређено време у организационим облицима у систему локалне самоуправе 
општине Ариље за 2017. годину („Општински службени гласник 21/17 и 7/18) и 
гласи: 

Члан 2. 

Максималан број запослених на неодређено време, за организационе 
облике у систему локалне самоуправе за општину Ариље је:  

 

1 Општинска управа општине Ариље 53 

2 Јавно комунално предузеће „Зелен“ 46 

3 Библиотека Ариље „Установа за библиотечко – информативну 
делатност  и кулутурни туризам“ 

18 

4 Предшколска установа Ариље, Ариље 78 

5 Општинско правобранилаштво 1 

 

Члан 3. 

Организациони облици из члана 2. ове Одлуке код којих постоји обавеза 
рационализације су они организациони облици код којих је број запослених на 
неодређено време већи од броја утврђеног чланом 2. ове Одлуке. 

Члан 4. 

У оквиру максималног броја запослених одређеног у ч лану 2. ове Одлуке, 
сваки организациони облик може имати највише онолики број запослених на 
неодређено време, за који има обезбеђену масу средстава за зараде. 

 



Члан 5. 

Укупан број запослених у радном односу на неодређено време у 
организационом облику не може бити већи од утврђеног максималног броја 
(Одлука владе РС („Службени гласник РС 61/2017“). 

Члан 6. 

 Организациони облици из система локалне самоуправе који на дан ступања 
на снагу ове Одлуке имају више запослених на неодређено време од максималног 
броја утврђеног у члану 2. ове Одлуке, дужни су да смање број запослених 
најмање до максималног броја у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке и да ускладе своје акте о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места.  

Члан 7. 

 Актом о унурашњем увеђењу и систематизацији радним места у 
организационим облицима не може се утврдити већи број запослених од 
максималног броја запослених одређеног у складу са овом Одлуком. 

Члан 8. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у („Службеном 
гласнику општине Ариље“). 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о максималном 
броју запослених на неодређено време у организационим облицима у систему 
локалне самоуправе општине Ариље за 2017 годину, 01 број 021-8/2017, од 
24.11.2017. године и Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на 
неодређено време у организационим облицима у систему локалне самоуправе 
општине Ариље за 2017 годину,  III број 021-1/2018 годин, од 30.03.2018. године.. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ 
III број 021-2/18, дана 17. 12. 2018. године 

 

Председник Скупштине Општине, 

                                                                                               Драгиша Терзић 


