
СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА

ГОДИНА XXV– БРОЈ 20 БАБУШНИЦА, 30.08.2016.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 и 2/15), 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 11/2016 и 18/2016),  у глави II  ДЕЛОКРУГ РАДА, ОРГАНИЗАЦИЈА И
НАДЛЕЖНОСТ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И ЊЕНИХ  УНУТРАШЊИХ
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА, у члану 6. иза става 3. додају се  став 4. и 5. који
гласе:

2. ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ОПИС ПОСЛОВА: Обавља стручне и аналитичке послове из области
заштите животне средине, пољопривреде, шумарства, водопривреде и развоја туризма,
израђује програме и пројекте од значаја за развој локалне заједнице у овим областима.
Прикупља податке и води евиденцију о чињеницама које су од значаја за унапређење
стања у оласти заштите животне средине,  пољопривреде, шумарства, водопривреде и
туризма води евиденцију и локални регистар извора загађивача животне средине, прати
реализацију плана управљања отпадом и предлаже планове и програме  за побољшање
услова у областима за које је надлежан. Ради и друге послове по налогу председника
општине.

Услови:
- високо образовање у образовном научном пољу природних наука на

студијама другог степена, (дипломске академске студије-мастер специјалистичке
академске студије,специјалистичке, струковне студије), односно на основним
студијама, факултет природних наука, смер туризмолошки, у трајању од најмање 4
године- дипломирани географ-туризмолог),

- 1 година радног искуства
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3. ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ОБЛАСТ
ПРИВРЕДЕ, ФИНАНСИЈА И  ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ОПИС ПОСЛОВА: Обавља послове везане за локални економски
развој, прикупља податке  и врши њихову систематизацију у циљу успостављања
базе података која је неопходна за привлачење инвестиција и потенцијалних
донатора, израђује стратегију економског развоја и прати њену реализацију,  ради
на промоцији потенцијала општине и изради промотивног материјала, ради
пројекте и програме од значаја за локални економски развој општине, води
евиденцију о привредним субјектима, и иницира радње и даје предлоге за
активирање  пословних субјеката. Прикупља податке и води евиденцију која се
односи на ефикасно коришћење енергије на територији општине и ове податке
доставља надлежним органима. Обавља послове финансијске природе који се тичу
економског развоја,  успоставља сарадњу и контакте са банкама и другим
финансијским организацијама које могу пружити финансијску помоћ у привредном
развоју општине,  учествује у изради буџета у вези са реализацијом пројеката
локалног економског развоја. Обавља и друге послове по налогу председника
општине.

Услови:
- високо образовање у образовном научном пољу економских  наука

на студијама другог степена, (дипломске академске студије-мастер
специјалистичке академске студије, специјалистичке, струковне студије), односно
на основним студијама-економски факултет у трајању од 4 године- дипломирани
економиста),

- 1 година радног искуства
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Члан 2.

У глави V СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА, НАЗИВ И
ОПИС ПОСЛОВА, у члану 16. број 41 замењује се бројем 43.

Члан 3.

На Овај Правилник сагласност даје Општинско веће општине
Бабушница.

Члан 4.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана по објављивању у
''Скупштинском прегледу општине Бабушница''.

Број: 110-9 /2016-4
У Бабушници, 18. 08. 2016. године
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

НАЧЕЛНИЦА,
Славица Милић,с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07и 83/14-др.закон), члана 84. Статута општине Бабушница
(„Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/08, 5/08, 5/13 и 13/13), члана
3. Одлуке о Општинском већу општине Бабушница („Скупштински преглед
општине Бабушница“ број 4/08 и 2/14), и члана 12. Одлуке о организацији
Општинске управе општине Бабушница (Скупштински преглед општине
Бабушница број 4/08,6/08 и 9/10),Општинско веће општине Бабушница, на седници
одржаној 30.08.2016. 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

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и допунама Правилника
о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи
општине Бабушница број 110-9/2016-4 од 18.08.2016.године.

II

Решење доставити Општинској управи општине Бабушница и архиви
и објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“.

Број: 06-72-4/2016-3
У Бабушници,30.08.2016.године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Видановић,с.р.



СТРАНА 4 – БРОЈ 20 БАБУШНИЦА, 30.08.2016.ГОДИНЕ

С А Д Р Ж А Ј

Општинска управа општине  Бабушница

1. Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи
општине 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 ................................     4
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Уређивачки одбор
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