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Година  XXV    Бр. 26              25. новембар      2016. године                        Бесплатан примерак 

 

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање 

радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016),  Уредбе о критеријумима 

за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 88/2016), као и члана 

19. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алексинац (''Службени лист општине 

Алексинац'' број 14/08,5/09,12/13,6/14,17/14,25/14,17/16 24/16), члана 13. Одлуке о 

правобранилаштву (''Службени лист општине Алексинац'' број 21/14), Општинскo веће, на предлог 

начелника Општинске управе и Правобраниоца општине Алексинац, дана 25.11. 2016. године, 

усвојило је   

 

ПРАВИЛНИК 

О 

  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ   

 

Члан 1. 

            У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и 

правобранилаштву општине Алексинац  II/01 број: 110-11/16 ,мења се: 

            У члану 4. Систематизација радних места: 

- У табели службеници-извршиоци-код звања „Саветник“, мења се број радних места , тако што 

се  број ,,34“ замењује бројем „35“ и  број службеника, тако што се број „43“ замењује бројем „44“; 

- У табели службеници-извршиоци- код звања „Млађи саветник“, мења се број радних места тако 

што се број „1“ замењује бројем „0“ и број службеника ,тако што се број „1“ замењује бројем „0“. 

 

Члан 2. 

              У члану 12. Систематизација радних места у Општинској управи: 

- У табели службеници-извршиоци-код звања „Саветник“, мења се број радних места , тако што 

се  број ,,34“ замењује бројем „35“ и  број службеника, тако што се број „43“ замењује бројем „44“;  
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- У табели службеници-извршиоци- код звања „Млађи саветник“, мења се број радних места тако 

што се број „1“ замењује бројем „0“ и број службеника ,тако што се број „1“ замењује бројем „0“. 

 

 

 

Члан 3. 

              У члану 19. Служба  за скупштинске послове- радно место број 97.  Стручни послови за 

Скупштину општине и радна тела Скупштине, мења се звање  тако што се звање„ Млађи 

саветник“ замењује звањем  „Саветник“. 

 

Члан 4. 

             Правилник је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у 

систему локалне самоуправе – општине Алексинац за 2015.годину ("Сл. лист општине Алексинац, 

бр. 29/2015). 

         

Члан 5. 

        Правилник ступа на снагу  даном објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“. 

 

          

II/01  Броj: 110-14 

У Алексинцу, 25.11.2016.године    

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

 

   Ненад Станковић,с.р. 
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Издавач Општина Алексинац – Служба за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 

018/804-711, факс: 018/804-107, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина општине 

Алексинац 
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