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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ 

 Свилајнац, 24. новембар Година 2011. – Број 11  
 

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 23.11.2011. године, уз 
сагласност Општинског већа општине 
Свилајнац, донео је 
 

ПРАВИЛНИК 
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),  
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) и 
Правилнику о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњем уређењу и 
ситематизацији радних места Општинске 
управе општине Свилајнац, број 110-10/2011-
IV од 29.09.2011. („Службени гласник 
општине Свилајнац“, број 9/2011) 

 
 у члану 12: 
- у Одељењу за урбанизам, изградњу, 

комуналне и имовинско-правне послове, 
после радног места "2. Администратор и 
извршилац за обрачун накнаде" додаје се 
ново радно место и то: 

 
"3. ИЗВРШИЛАЦ ЗА ИМОВИНСКО-

ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
 

Спроводи поступак и сачињава предлоге 
решења: везано за јавно и остало 
грађевинско земљиште, о утврђивању општег 
интереса за експропријацију земљишта и 
зграда, о установљавању закупа и 
службености, изузимања из поседа 
грађевинског земљишта, споразумно 
одређивање накнаде, преноса права 
коришћења, издавања тапија и друго. 
Припрема нацрте Одлука из своје 
надлежности за Скупштину општине, 
Општинско већа и друге органе. Обавља све 
административне и стручне послове за 
Комисију за враћање земљишта и друге 
Комисије. Води управни поступак из стамбене 
области и поступке из својинско – правних 
односа. 
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 Обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека, начелника одељења и 
начелника Општинске управе. 
УСЛОВИ: Висока стручна спрема (VII степен), 
завршен Правни факултет, положен државни 
стручни испит, 3 године радног искуства, 1 
извршилац." 

 

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- 11/2011-IV;Дана: 23.11.2011. 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 
24.11. 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 110-11/2011-IV од 23.11.2011. 
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, у оквиру Одељења за 
урбанизам, изградњу, комуналне и 
имовинско-правне послове, и то тако што је 
систематизовано једно радно место 
извршиоца за имовинско правне послове, у 
оквиру наведеног одељења. 

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

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број 06-34/11-2; Дана 24. 11. 2011. године 

 

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

 

*-*-*-*-*-* 
 

 На основу члана 46.Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07) и члана 72. и 89. Статута општине 
Свилајнац ("Службени гласник општине 
Свилајнац", број 2/08), Општинско веће 
општине Свилајнац на седници одржаној 
24.11. 2011. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 РАЗРЕШАВА СЕ Арсенијевић 
Славољуб, дипл прав. из Малог Крчмара, 
функције Начелника општинске управе 
општине Свилајнац, пре истека времена на 
које је постављен. 

Ово решење ступа снагу даном 
доношења. 

Ово решење ће се објавити у 
„Службеном гласнику општине Свилајнац“ 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Решењем општинског већа општине 
Свилајнац, број 06-63/08-05-1 од 04. 12. 2008. 
године, за Начелника општинске управе 
општине Свилајнац, постављен је 
Арсенијевић Славољуб, дипл. правник из 
Малог Крчмара, на мандатни период од 5. 
година. 

Именовани се обратио Општинском 
већу општине Свилајнац захтевом број 02-
25/11-II од 24. 11. 2011. године, у коме је 
тражио од Општинског већа да га разреши 
функције Начелника општинске управе из 
личних и здравствених разлога. 

По разматрању наведеног захтева, 
Општинско веће општине Свилајнац, као 
орган који је надлежан за постављење и 
разрешење Начелника општинске управе, 
донело је решење као у диспозитиву.  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број 06-43/11-II-3; Дана 24. 11. 2011. године 

 
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Горица Димчић Тасић, Др медицине,с.р. 
 

*-*-*-*-*-* 
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 На основу члана 46. и 56. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
број 129/07) и члана 72. 87. и 88. Статута 
општине Свилајнац ("Службени гласник 
општине Свилајнац", број 2/08), Општинско 
веће општине Свилајнац на седници 
одржаној 24.11. 2011. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 За вршиоца дужности Начелника 
општинске управе општине Свилајнац 
ПОСТАВЉА СЕ Оливера Станојевић. дип. 
правник из Свилајнца. 

Мандат вршицу дужности Начелника 
траје до постављења Начелника општинске 
управе по расписаном огласу, а најдуже 6. 
месеци. 

Ово решење ступа на снагу 25. 11. 
2011. године. 

Ово решење ће се објавити у 
„Службеном гласнику општине Свилајнац“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Општинско веће општине Свилајнац, 
на седници одржаној дана 24. 11. 2011. 
године донело је решење о разрешењу 
Начелника општинске управе општине 
Свилајнац, Арсенијевић Славољуба, на његов 

захтев а пре истека времена на које је био 
постављен. 
 На истој седници расписан је оглас о 
поставњену Начелника општинске управе, на 
мандатни период од 5. година како је и 
предвиђено Законом о локалној самоуправи 
када се ради о овој функцији. 
 Ради благовременог и ефикасног 
обављања послова општинске управе, 
Општинско веће је до окончања процедуре 
постављења новог Начелника општинске 
управе, поставило вршиоца дужности 
Начелника, на начин утврђен диспозитивом 
овог решења. 
 Вршилац дужности Оливера 
Станојевић испуњава све услове у погледу 
школске спреме, радног искуства и остале 
прописане услове предвиђене за ову 
функцију. 
  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број 06-43/11-II-4 Дана 24. 11. 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 

3. Решење којим се Арсенијевић Славољуб из Малог Крчмара разрешава 
функције Начелника општинске управе општине Свилајнац 

2 

4. Решење којим се за в.д. Начелника општинске управе општине Свилајнац 
поставља Оливера Станојевић из Свилајнца 

3 
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