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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ 

 Свилајнац, 01. јун Година 2012. – 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 31.05.2012.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, 23/2010, 
3/2011, 7/2011, 9/2011, 11/2011, 12/2011 и 
3/12 и 4/12) 

 
 у члану 12: 
- у Одељењу за општу управу и 

заједничке послове, после послова "4. 
Извршилац за персоналне послове и послове 
борачко-инвалидске заштите" формира се : 

 

" 5. ОДСЕК ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

 
5.1 СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ИЗ 

ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
Пружа стручну помоћ грађанима у 

поступку остваривања права из области 
социјалне заштите, пружа неопходне 
информације грађанима о условима и начину 
остваривања права утврђених Законом о 
социјалној заштити. Прикупља неопходне 
податке о корисницима права из области 
социјалне заштите у сарадњи са Месним 
канцеларијама на територији општине 
Свилајнац и прати реализацију одобрених 
права од стране надлежних установа. 
Предлаже мере за унапређење квалитета 
социјалне заштите на територији општине. 
Сарађује са општинском организацијом 
Црвеног крста и другим хуманитарним 
организацијама, здравственим и образовним 
установама, удружењима грађана, 
Канцеларијом за младе, Националном 
службом за запошљавање, ради ефикаснијег 
остваривања права социјалне заштите. 
Указује на потребе и проблеме корисника, а 
посебно корисника из осетљивих друштвених 
група.  

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

УСЛОВИ: Висока стручна спрема (VII 
степен) специјални педагог, дипломирани 
социјални радник, 1 година радног искуства, 
положен државни стручни испит, 1 
извршилац." 

 
Члан  2. 

 
На овај Правилник сагласност даје 

Општинско веће општине Свилајнац. 
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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- 5/2012-IV; Дана: 31.05.2012.године 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 
Оливера Станојевић, 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 01. 
06. 2012. 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 110-5/2012-IV од         
31.05.2012. 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  унапређења квалитета 
социјалне заштите на територији општине 
Свилајнац, кроз пружање стручне помоћи и 
информација грађанима  у поступку 
остваривања права из области социјалне 
заштите, прикупљања података о 
корисницима права из области социјалне 
заштите, праћење реализације одобрених 
права од стране надлежних установа, 
предлагање мера за унапређење стања у овој 
области, као и кроз сарадњу са 
организацијама из области хуманитарног 
рада, здравства, образовања и слично, 
извршена  је  измена систематизације, на тај 
начин што се у Одељењу за општу управу и 
заједничке послове формира Одсек за 
социјалну политику и социјалну заштиту и 
прописују се услови у погледу стручне 
спреме, радног искуства и положеног 
државног стручног испита за једног 
извршиоца. 

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

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број: 06-26/12-II-9   Дана: 01.06.2012. године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Предраг Милановић,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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