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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ 

 Свилајнац, 30. септембар Година 2011. – Број 9  
 

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 29.09.2011.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 ситематизацији радних места Општинске 
управе општине Свилајнац, број 110-1/2010-
IV од 25.02.2010.године („Службени гласник 
општине Свилајнац“,број 20/2010), 
Правилнику о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњем уређењу и 
ситематизацији радних места Општинске 
управе општине Свилајнац, број 110-5/2010-
IV од 29.04.2010.године („Службени гласник 
општине Свилајнац“,број 23/2010), 
Правилнику о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњем уређењу и 
ситематизацији радних места Општинске 
управе општине Свилајнац, број 110-4/2011-

IV од 15.03.2011.године („Службени гласник 
општине Свилајнац“,број 3/2011), и 
Правилнику о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњем уређењу и 
ситематизацији радних места Општинске 
управе општине Свилајнац, број 110-8/2011-
IV од 26.07.2011.године („Службени гласник 
општине Свилајнац“,број 7/2011): 

 
У члану 12. у Одељењу за буџет и 

финансије-Одсек за инвестиције, код радног 
места "3.2. Извршилац за спровођење 
поступка јавне набавке и правне послове", у 
делу који се односи на услове за обављање 
послова, иза услова "положен државни 
стручни испит", додаје се и услов " 
сертификат за обављање послова из области 
јавних набавки". 

 
Члан 2. 

 
У члану 12. у Кабинету председника 

општине, код радног места  "2.Технички 
секретар", мења се назив и опис радног места 
и гласи: 

 
 "Технички секретар и извршилац 

за информисање 
Обавља све административне, 

операторске послове по налогу председника 
и заменика председника општине. Води 
евиденције о пријављеним посетама и 
заказује термине посета, уз консултације и по 
овлашћењу председника и заменика 
председника општине. Успоставља 
телефонске везе за потребе комуницирања 
председника и заменика председника 
општине. Прати, информише и припрема 
прилоге о раду локалне самоуправе, 
буџетских корисника општине Свилајнац и 
Месних заједница на територији општине, за 



2 Број 9 – Свилајнац 30. септембар 2011 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
електронске и штампане медије. Сарађује са 
локалним средствима информисања. Обавља 
и друге послове по налогу председника, 
заменика председника општине, начелника 
Општинске управе и шефа кабинета", 

 
Услови за обављање послова остају 

исти. 
Члан 3. 

 
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- 10/2011-IV;  
Дана: 29.09.2011. године 

 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

Славољуб Арсенијевић, дипл.правник, 
с.р. 

 
*-*-*-*-*-* 

 
 На основу члана 46.Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07) и члана 72. Статута општине 
Свилајнац ("Службени гласник општине 
Свилајнац", број 2/08), Општинско веће 
општине Свилајнац на седници одржаној 30. 
09. 2011. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник 
о изменама и допунама Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места Општинске управе општине 
Свилајнац број 110-10/2011-IV од 29.09.2011. 
године. 
 
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Чланом 59 став 2 Закона о локалној 
самоуправи прописано је да акт о 
унутрашњем уређењу и систематизацији 
Општинске управе доноси начелник уз 
сагласност Општинског већа.  
 У циљу ефикаснијег обављања 
послова извршена је измена систематизације 
сходно важећим прописима, где је код радног 
места  „Извршилац за спровођење поступка 
јавне набавке и правне послове“ прописано 
да извршилац мора имати Цертификат за 
обављање послова из области јавних 
набавки. Поред тога код радног места 
„Технички секретар“ измењен је опис послова 
наведеног радног места.  

По разматрању наведеног 
Правилника, Општинско веће је донело 
решење као у диспозитиву. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-38/11-II-1,  

Дана:30.09.2011.године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Горица Димчић Тасић, Др медицине, с.р. 

 
 

*-*-*-*-*-*
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С А Д Р Ж А Ј 

1. Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места Општинске управе општине Свилајнац 

1 

2. Решење којим се даје сагласност на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 
Општинске управе општине Свилајнац 

2 
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