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 На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018), 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 и 113/2017-други закон),  

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), и члана 69. став 1. тачка 20. Статута Општине Жабари („Службени гласник Општине 

Жабари“, број 1/2019), Општинске веће, на предлог начелника Општинске управе општине Жабари,  

дана 06.08.2020. године, усвојило је  

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, 

ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И 

ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

(„Службени гласник општине Жабари“, број 11/2017, 2/2018, 4/2018, 11/2018, 6/2020 и 12/2020) 

 

        Члан 1. 

 

           У члану 5. став 1. мења се број „49“ и гласи: „48“. 

           У члану 5. став 1. алинеја прва, мења се број „3“ и гласи: „2“. 

           У члану 5. став 2. мења се број „49“ и гласи: „48“. 

           У ставу 3. истог члана, мења се број „3“ и гласи: „2“.  

 

Члан 2. 

 

          Члан 23. „КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ“, радно место број 43. „Помоћник 

председника општине за привреду и пољопривреду“ мења се и гласи: 

 „43. Помоћник председника општине за привреду, пољопривреду, европске интеграције и 

међународну сарадњу 

 

Опис послова:  Помаже председнику општине у пословима из области привреде, мале привреде и 

пољопривреде. Покреће иницијативе, предлаже пројекте, сачињава мишљења у вези са питањима од 

значаја за развој привреде и пољопривреде. Стара се о организацији сајмова и изложби на територији 

општине и промоцији приватног предузетништва и пољопривредних производа, стара се о 

организацији стручних предавања, помаже у пословима регистрације пољопривредних газдинстава. 

Прати реализацију одлука органа општине у области привреде и пољопривреде. Стара се о едукацији 

пољопривредних произвођача, остварује сарадњу са стручним службама Завода за пољопривреду и 

другим специјализованим организацијама и предузећима и предузетницима, привредном комором и 

удружењима приватних предузетника и удружењима грађана из области привреде и пољопривреде. 

Остварује контакт са Националном службом за запошљавање, као и послодавцима, разматра 

могућности и даје предлоге за отварање нових радних места и упошљавање незапослених лица. 

Прати јавне конкурсе надлежних министарстава и ангажује се на обезбеђивању новчаних средстава и 

инвестиција од значаја за општину. Помаже председнику општине у области европских интеграција 

и међународне сарадње. Ангажује се на предлагању и реализацији пројеката из области међународне 

и регионалне сарадње. Остварује контакте са међународним организацијама и агенцијама, владиним 

и невладиним организацијама. Стара се о прихватању и примени европских стандарда у свим 

областима  из надлежности општине и органа општине. Посебно прати стање и предлаже мере из 

области људских и мањинских права. Остварује контакте са грађанима на привременом раду у 

иностранству и њиховим удружењима, са надлежним Министарством за дијаспору и другим 

надлежним институцијама и органима. Врши и друге послове по налогу председника општине. 
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Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет).“                                                                                                                                                                       

 

 

Члан 3. 

         У члану 23. „КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ“, брише се радно место број 45: 

„Помоћник председника општине за европске интеграције и међународну сарадњу“. 

Досадашња радна места број 46, 47, 48. и 49. постају радна места 45, 46, 47. и 48. 

 

 

Члан 4. 

          Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Жабари“.  

 

 

Република Србија 

Oпштина Жабари 

Општинско веће 

Број: 110-3/2020-01 

Датум: 06.08.2020. године 

                                

ОПШТИНКО ВЕЋЕ 

                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                           Јован Лукић, с.р. 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

   На основу члана 58. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018)  радна места и њихово 

разврставање по звањима уређују се Правилником. 

              На основу става 2. истог члана Закона, Правилником се утврђују описи радних места, звања 

у којима су радна места разврстана, потребан број извршилаца за свако радно место, врста и степен 

образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту. 

              На основу члана 58. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе, у јединици локалне самоуправе, односно градској општини, Правилник усваја 

Веће. Правилник обухвата радна места и њихово разврставање у органима, стручним службама и 

посебним организацијама из члана 1. овог закона. 

                                            

                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                        ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

                                                                  Небојша Миловановић, с.р. 
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