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

(''Службени гласник РС'' број 21/2016), члана 5. Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и 

мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицма локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'' број 88/2016), члана 4. Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и 

мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицма локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'' број 88/2016),  члана 21. став 1. тачка 4. и члана 45. Одлуке о 

организацији Општинске управе општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 

46/2016) и   Одлуке о уређењу и организацији правобранилаштва општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“ број 17/14)  Општинско веће, на предлог начелника Општинске управе општине 

Сокобања, дана 08.08.2017. године, усвојило је: 

П Р А В И Л Н И К   

О ИЗМЕНИ  ПРАВИЛНИКА  О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА и ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником врше се измена Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Сокобања и Општинском правобранилаштву, број 110-1/2017 од 

05.05.2017.године на следећи начин:   

- Мења се поглавље XII   КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  код радног места под бројем 1. 

- Помоћник председника општине за пољопривреду и село, мењају се опис стручне спреме и сада 

гласи:  

          „Стручна спрема: високо образовање  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама.   

- Мења се поглавље XII   КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  код радног места под бројем 2. 

- Помоћник председника општине за инфраструктуру и инвестиције, мењају се опис стручне 

спреме и сада гласи:  

          „Стручна спрема: високо образовање  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама.   

Година VIX                                                                                          Број 18                                                       08 . август  2017. године                             



СТРАНА 2                                        БРОЈ 18   -   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА                  08. август 2017. 

 

 

 

 

У свему осталом Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Сокобања и Општинском правобранилаштву, број 110-1/2017 од 05.05.2017.године и 

Правилника о измени правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Сокобања и Општинском правобранилаштву број 11-13/2017 од 19.06.2017. остају не 

измењени. 

Члан 2. 

Ова измена Правилника ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Општинске 

управе општине Сокобања.  

 

III Број: 112-56/2017 

У Сокобањи  08.08.2017. године          

                                                              

                                       ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

               

                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                              Исидор Крстић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08. август 2017.               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА   -  БРОЈ 18                                СТРАНА  3 
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