
 
 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ 

 Свилајнац, 03. новембар  Година 2009. – Број 13  
 

На основу члана 5 Закона о радним 
односима у државним органима („Службени 
гласник РС“, број 48/91, 34/01, 39/0, 79/05, 
81/05, 83/05), члана 59. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07), члана 91. став 2. Статута 
општине Свилајнац („Службени гласник 
општине Свилајнац“, број 2/08), члана 29. 
став 1. тачка 3. Одлуке о организацији 
Општинске управе општине Свилајнац 
(„Службени гласник општине Свилајнац“, 
број 1/09), начелник Општинске управе 
општине Свилајнац, дана 02.11.2009.године, 
уз сагласност Општинског већа општине 
Свилајнац, донео је 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О 
УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
 

Члан 1. 
                                                                            

У Правилнику о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места 
Општинске управе општине Свилајнац, број 
110-3/09-IV од 06.03.2009. године 
(„Службени гласник општине Свилајнац“, 
број 3/09)  у члану 12.: 

 
- у Одељењу за инспекцијски надзор 

и пољопривреду, у Одсеку за инспекцијски 
надзор, код радног места "1.6. Инспектор 
заштите животне средине"  назив радног 
места,  опис послова и услови  мења се и 
гласи:  

 

"1.6. ЕКОЛОШКО- КОМУНАЛНИ 
ИНСПЕКТОР 

 
Врши инспекцијски надзор над 

применом Закона и других прописа у области 
заштите животне средине из надлежности 
општине (заштита ваздуха, заштита од буке). 
Врши преглед пословних просторија, уређаја 
и опреме за обављање одређене делатности. 
Доноси решења о испуњености услова из 
области заштите животне средине за 
обављање одређене делатности. Израђује 
програм заштите животне средине из 
надлежности општине. Сарађује са другим 
инспекцијским органима у поступку заштите 
животне средине. Припрема нацрте аката и 
предлаже Скупштини општине доношење 
прописа из  ових области. 

Врши инспекцијски надзор на основу 
Закона о комуналној инспекцији и других 
прописа у вези комуналних делатности. 
Издаје налоге комуналним редарима који 
непосредно проверавају стање чистоће и 
уређености града. Подноси прекршајне 
пријаве против лица који угрожавају изглед 
града, његову чистоћу и опремљеност. Врши 
контролу понашања правних и физичких 
лица, као и самосталних приватних 
предузетника у вези спровођења општинских 
одлука о уређењу и чистоћи града, радном 
времену, летњим баштама. Доноси решења о 
уклањању противправно и незаконито 
постављених летњих башти (подијум и 
столови), тезги и других покретних ствари на 
јавним површинама. Поступа по пријавама 
грађана и правних лица. 

Обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења и начелника Општинске 
управе.  
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
Услови: Стручна спрема – VII степен, 
дипл.инж. технологије, шумарства, 
дипл.инж. пољопривреде или биологије,     
Грађевински факултет,  
Радно искуство – најмање 3 године 
Положен државни стручни испит  
Број извршилаца- 1" 

 
- у Одељењу за инспекцијски надзор 

и пољопривреду, у Одсеку за инспекцијски 
надзор, код радног места "1.7. Саобраћајни 
инспектор"   назив радног места,  опис 
послова и услови  мења се и гласи: 

 
"1.7.САОБРАЋАЈНО-

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР  
 
Врши надзор над извршавањем 

Закона и других прописа у области 
локалних и некатегорисаних путева. Стара 
се о исправности  саобраћајних и јавних 
површина у граду и селима. Стара се о 
уклањању хаварисаних и некатегорисаних 
моторних возила са јавних и зелених 
површина. Контролише исправност 
вертикалне и хоризонталне саобраћајне 
сигнализације. Изриче мандатне казне због 
непрописног паркирања возила на 
тротоарима. Врши контролу јавног превоза 
путника. Даје потребна одобрења и врши 
контролу исправности рада такси служби и 
самосталних такси превозника. Води 
управни поступак у области коју 
контролише. 

Врши инспекцијски надзор на основу 
Закона о комуналној инспекцији и других 
прописа у вези комуналних делатности. 
Издаје налоге комуналним редарима који 
непосредно проверавају стање чистоће и 

уређености града, подноси прекршајне 
пријаве против лица који угрожавају изглед 
града, његову чистоћу и опремљеност.  

Врши контролу понашања правних и 
физичких лица, као и самосталних приватних 
предузетника у вези спровођења општинских 
одлука о уређењу и чистоћи града, радном 
времену, летњим баштама. Доноси решења о 
уклањању противправно и незаконито 
постављених летњих башти (подијум и 
столови), тезги и других покретних ствари на 
јавним површинама. Поступа по пријавама 
грађана и правних лица. 

Обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења и начелника Општинске 
управе.  

 
Услови: Стручна спрема – VII степен, 
Саобраћајни факултет, Машински факултет 
Радно искуство – најмање 3 године 
Положен државни стручни испит  
Број извршилаца- 1" 

 
Члан 2. 

 
На овај Правилник сагласност даје 

Општинско веће општине Свилајнац. 
Правилник ступа на снагу даном 

добијања сагласности од стране Општинског 
већа и биће објављен у Службеном гласнику 
општине Свилајнац.  
 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 110- 8/09-IV; Дана: 02.11.2009. године 

 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Славољуб Арсенијевић, дипл.правник с.р.

 
 
 
 



3 Број 13 – Свилајнац 03 новембар 2009 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
 
Садржај 

 
1. Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места Општинске управе општине 
Свилајнац 

1 
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