
 

  

 
СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ 

БАБУШНИЦА 
 

  
 

ГОДИНА XXIV  – БРОЈ 5           БАБУШНИЦА,                                       15.04.2015.ГОДИНЕ 
 
 

   На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/07), члана 84. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине 
Бабушница„ број 3/08, 5/08-исправка, 5/13 и 13/13) и члана 19. Одлуке о организацији 
Општинске управе општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ 
број 16/13), уз сагласност Општинског већа општине Бабушница, доносим 
 
 

ПРАВИЛНИК 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА  

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

 
Члан 1. 

 
             У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
у Општинској управи општине Бабушница, (''Скупштински преглед општине Бабушница'', 
број 1/2014, 3/2014-исправка, 4/2015 и пречишћен текст 4/2015), 
 
                         У  ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ,  У ОДСЕКУ  за 
привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове, у 
тачки 2.18.  РАДНО МЕСТО: КОМУНАЛНИ  РЕДАР, У ОПИСУ ПОСЛОВА: брише 
се текст: ''Обавља послове везане за заштиту  од дуванског дима'', а  код Услова у 
алинеји 1.  иза речи: ''спрема'' ставља се запета и речи: ''трећег степена'', а у  алинеји 
2. речи: ''положен државни стручни испит'' бришу се. 
 

Члан 2. 
 

                          У члану 19. у одељку 3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, у ОДСЕКУ  за друштвене делатности, заједничке и 
скупштинске послове, у тачки 3.17.: ''РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА, 
код броја извршилаца  број 2 замењује се бројем 1''. 
                           Иза тачке  3.17.  додаје се нова тачка 3.17А  и текст:  
 
  ''3.17А РАДНО МЕСТО : ПОСЛОВИ ВОЂЕЊА СЛУЖБЕНЕ 
ЕВИДЕНЦИЈЕ,  ОБЕЗБЕЂЕЊА  ИМОВИНЕ И ЗАШТИТЕ ОД ДУВАНСКОГ ДИМА 
   
  ОПИС ПОСЛОВА: Обавља  послове вођења службене евиденције о 
присутности на радном месту изабраних, постављених, запослених и других радно 
ангажованих лица у органима општине и о томе сачињава  спискове  за  исплату путних 
трошкова. Обавља послове који се односе на физичко техничко обезбеђење зграде 
општине, послове обезбеђења објеката, имовине, инсталација инвентара, опреме и 
документације органа општине и одговара  за њихову безбедност, исправност или  



 

  

СТРАНА 2 - БРОЈ 5          БАБУШНИЦА,                                    15.04.2015. ГОДИНЕ 
 
евентуално оштећење. Обавља превентивне послове заштите људи и имовине и у 
том циљу, по истеку радног времена у згради општине  врши обиласке службених 
просторија, проверава да ли су искључени апарати и уређаји, проверава  корпе за 
отпатке, затвара прозоре и о нађеном стању води евиденцију и саставља забелешку 
на свака три сата у књигу дежурства и благовремено обавештава надлежне 
руководиоце. Обавља све послове уређења простора око зграде,  одржавање и 
заливање парковских површина испред зграде општине, врши редовно чишћење 
снега са спољних степеништа и простора око зграде општине. Помаже у вршењу 
свих послова око  умножавања и састављања  материјала за седнице органа 
општине, њиховог паковања  и отпремања. Стара се о исправности водоводне и 
електричне инсталације у згради општине, води евиденцију  о лицима  која улазе у 
зграду  општине,  прати њихово кретање у згради,  упућује странке и даје 
информације о распореду  појединих служби, води евиденцију о одсуствовањима 
радника Општинске управе и постављених, именованих и изабраних лица у току 
радног времена, води рачуна о исправности противпожарних средстава у згради и 
предузима мере неопходне за безбедност и противпожарну заштиту. Обавља 
послове везане за заштиту од дуванског дима.  Обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека и начелника Општинске управе. 
 
  Услови:  
                        - средња школска спрема  ( IV степен стручне спреме), 
  - положен државни стручни испит, 
  - уверење о положеном испиту из области противпожарне заштите, 
                        - 1 година радног искуства                 
                        Број извршилаца ...............................................................1 

 
Члан 3. 

 
  На Овај Правилник сагласност даје Општинско веће општине 
Бабушница. 

Члан 4. 
 

  Распоређивање запослених у складу са овим Правилником извршиће 
се у року од 10 дана од дана ступања на снагу Правилника. 
 

       Члан 5.  
 

  Овај Правилник ступа на снагу наредног дана по објављивању у 
''Скупштинском прегледу општине Бабушница''. 
 
  Број: 110 -7/2015-4 
  У Бабушници, 15. 04. 2015. године 
  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
 

НАЧЕЛНИЦА, 
Славица Милић,с.р 



 

  

СТРАНА 3 - БРОЈ 5          БАБУШНИЦА,                                    15.04.2015. ГОДИНЕ 
 
 
 
           На основу члана 59. Закона  о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/07), члана 84. Статута општине Бабушница (''Скупштински 
преглед општине Бабушница'', број 3/08, 5/08- исправа, 5/13 и 13/13 ), и члана 19. 
Одлуке о организацији Општинске управе општине Бабушница (''Скупштински 
преглед општине Бабушница'', број  16/2013), Општинско веће општине 
Бабушница, на седници одржаној  15. 04.2015. године, доноси 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О  УНУТРАШЊОЈ  ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
 

Члан 1. 
 
  ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о  унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи општине Бабушница, број 110 -7 /2015-4 од 15.04.2015. године 
године. 

 
Члан 2. 

 
 
  Ово Решење објавити у ''Скупштинском прегледу општине 
Бабушница''. 
 
 
 
  Број: 06-32-1/2015-3 
  У Бабушници, 15.04.2015.  године 
  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
 
 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
       Саша Стаменковић,с.р. 
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С  А  Д  Р  Ж  А  Ј  
 
Општинска управа  
 
 
 
 
1. Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој  
    организацији и систематизацији радних места у Општинској  
    управи општне Бабушница ............................................................................         1 
 
 
 
2.  Решење о давању сагласности на Правилник о изменама  и допунама 
     Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији  
     радних места у Општинској управи општине Бабушница .........................         2 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
Уређивачки одбор 
СКУПШТИНСКОГ ПРЕГЛЕДА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
_______________________________________________________________________ 


