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На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016 и 113/2017), члана 5. 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),
члана 4. 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),
члана 41.Одлуке о Општинској управи ("Службени гласник општине Жагубица", број 16/16),
Општинско веће општине Жагубица, на предлог начелника Општинске управе општине Жагубица, дана
13.03.2019. године, усвојило је
ПРАВИЛНИК
о измени и допуни Обједињеног Правилника о организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Жагубица и Општинског правобранилаштва
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У Обједињеном Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Жагубица и Општинског правобранилаштва(Службени гласник општине Жагубица
број, број 8/2017, 11/2017,15/2017,12/2018), редни број32. код
Службе за инспекцијске послове-Радно место:Путно-саобраћајни и просветни инспектор(шеф
службе) мења се и гласи: грађевински и путно-саобраћајни инспектор(шеф службе).
Опис послова: врши инспекцијски надзор у складу са важећим прописима и општим актима
општине о испуњености услова при пројектовању и градњи објеката,контролише да ли је за објекат који
се гради, односно за извођење радова издато одобрење за градњу,проверава да ли је почетак градње
објекта, односно извођења радова пријављен на прописани начин,контролише да ли је градилиште
обележено на прописан начин,врши надзор да ли се објекат гради према одобрењу за градњу и главном
пројекту,контролише да ли извршени радови, материјал, опрема и инсталација који се уграђују
одговарају прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета,проверава да ли је
извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту
животне средине,контролише да ли на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који
угрожавају безбедност његовог коришћења и околине,проверава да ли извођач радова води грађевински
дневник и књигу надзора на прописан начин,проверава да ли се у току грађења и коришћења објеката
врше прописана осматрања и одржавање објеката,проверава да ли је за објекат који се користи издата
употребна дозвола,проверава да ли је употребна дозвола издата на прописан начин,врши надзор над
коришћењем објеката и предузима мере ако утврди да се коришћењем објеката доводе у опасност живот
и здравље људи, безбедност околине, угрожава животна средина и ако се ненаменским коришћењем
утиче на стабилност и сигурност објеката,грађевински инспектор је овлашћен да нареди рушење објекта
решењем, ако се објекат гради или је његово грађење завршено без одобрења за изградњу и пријаве
почетка изградње објекта, односно извођења радова без главног пројекта, наложи решењем обуставу
рада,налаже измену главног пројекта или дела пројекта, налаже рушење целог или дела објекта у складу
са законом,подноси извештаје и информације о стању у областима за које је надлежан са предлогом мера
за отклањање уочених недостатака за потребе СО-е, Општинског већа и Општинске управе,обавља и
друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.
Путно-саобраћајни инспектор врши надзор над спровођењем прописа из области заштите
локалних и некатегорисаних путева и управљања локалним некатегорисаним путевима и улицама у
насељима, врши инспекцијски надзор над применом прописа, на изградњи, реконструкцији, одржавању и
заштити локалних путева, некатегорисаних путева и улица у насељеним местима, у погледу стања,
правилног одржавања, примене техничких и других прописа којима се осигурава безбедност саобраћаја,
води управни поступак, доноси решења и предузима мере на отклањању недостатака у примени прописа
и кажњавању учинилаца повреда прописа у складу са законом, односно покретање поступака пред
надлежним органима за кажњавање повреде прописа о путевима, налаже мере за отклањање штетних
последица које су наступиле као резултат несавесног понашања на путевима и путном земљишту, врши
послове инспекцијског надзора над применом Закона о превозу у друмском саобраћају и прописа донетих
на основу тог Закона, као и надзор над применом Закона о јавним путевима и одлука донетих од стране
Скупштине општине на основу тих Закона, врши надзор над применом Закона о превозу у друмском
саобраћају у обављању локалног превоза на територији општине (ванлинијски превоз путника, линијски
и ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоз), врши
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надзор над применом Закона о комуналним делатностима у обављању јавног линијског градског и
приградског превоза путника у друмском саобраћају на територији општине, води управни поступак,
доноси решења и предузима мере на отклањању недостатака у примени прописа и кажњавању учинилаца
повреда прописа у складу са законом, односно покретање поступака пред надлежним органима за
кажњавање повреде прописа о превозу у друмском саобраћају, води прописане евиденције и издаје
уверења, подноси извештаје и информације о стању у областима за које је надлежан са предлогом мера за
отклањање уочених недостатака за потребе СО-е, Општинског већа и Општинске управе, по потреби
обавља и послове комуналног инспектора, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и
начелника Општинске управе.
За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу Одељења.
Звање:Самостални саветник.
Број службеника: 1.
Врста и степен школске спреме: ВО, стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у
образовно-научном пољу техничко-технолошке науке- грађевинско инжењерство или на факултетима
природног смера- дипл.инж. грађевинарства, архитектуре и сл. по прописима који су важили до ступања
на снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер.
Радно искуство: најмање 5. године радног искуства у струци.
Додатно знање/испити: положен државни стручни испит, положен стручни испит и положен
испит за инспектора.
Одређена знања и вештине: Познавање рада на рачунару.
Члан 2.
У Обједињеном правилнику о организацији и систематизацији радних места у општинској
управи општине Жагубица и Општинског правобранилаштва, (Општински службени гласник
(8/2017,11/2017,15/2017, 12/2018) у члану 12. Радно место под редним бројем 36.,,Грађевински
инспектор“ брише се.
Члан 15 мења се и гласи:“Укупан број систематизованих радних места је 69, на извршилачким
57“.
Члан 18. мења се и гласи“Ова измена и допуна Правилника ступа на снагу даном доношења“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Број: II-01-110-528/19
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Сафет Павловић дипл.економиста
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ОСНИВАЧ:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА, Одлука бр. I-020-542/06-01 од 3.8.2006. год.
ИЗДАВАЧ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Главни и одговорни уредник:
Томислав Милојевић, дипл. правник, секретар Скупштине општине Жагубица
телефон:
012/643 - 602 факс: 012/ 643 – 237
е – маил: sozagubica@gmail.com
Обрадио:
Жељко Илић, дипл. правник, стручни сарадник за послове правне помоћи
телефон: 012/ 7643-153 е – маил: zeljko.ilic73@gmail.com
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