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На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016, 113/2017,95/2018 и
113/2017 –др. закон), 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 24. став1. и члана 26. став 1. тачка 6.
Одлуке о Општинској управи општине Жагубица ("Службени гласник општине
Жагубица", број 3/19), Општинско веће општине Жагубица је на 14. седници, на
предлог начелника Општинске управе општине Жагубица, дана 22.01.2021. године,
усвојило,
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 општини Жагубица и Општинском правобранилаштву (Службени гласник
општине Жагубица, број 7/2019, 17/2019 , 7/2020 и 27/2020), у члану 12. код радног места на
редном броју 26. „Послови урбанизма, просторног планирања, грађевинарства, стамбенокомуналних и послова заштите животне средине'', мења се ,,опис послова'' и гласи :
Опис послова: врши стручне послове у непосредном спровођењу закона и других
прописа у области урбанизма, просторног планирања, стамбено комуналној делатности,
области заштите животне средине и грађевинарства, води упрани поступак, припрема решења и
друге акте и обавља и друге административно-стручне и техничке послове из области заштите
животне средине у складу са законом и општинским одлукама, води управни поступак,
припрема решења и врши друге административне послове из области урбанизма, просторног
планирања, стамбено комуналне делатности и грађевинарства, прати реализацију
урбанистичких планова и урбанистичко-техничких услова, по потреби врши стручне послове на
лицу места, сарађује са грађевинском инспекцијом, води евиденцију, издаје уверења, доноси
решења о исељењу бесправно усељених лица и врши друге послове сходно закону,
подзаконским прописима и општинским одлукама из наведених области, припрема решења о
издавању грађевинске дозволе за изградњу, адаптацију и реконструкцију објеката за које
дозволу за градњу издаје општина, координира и одговоран је за рад службе, обавља послове
везане за примену Закона о становању и одржавању зграда у области стамбене подршке и
социјалног становања и друге послове по налогу руководица Одељења и начелника Општинске
управе.
За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу Одељења.
Члан 2.
Ова измена и допуна Правилника ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
,,Службеном гласнику општине Жагубица''.
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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
Обрадили:
Драган Стојановић дипл. правник и Жељко Илић, дипл. правник, стручни сарадник за послове
правне помоћи
телефон: 012/ 7643-153 е – маил: zeljko.ilic73@gmail.com
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