
         
            
Начелник Управе градске општине Обреновац, дана 04. децембра 2014. године, на основу  
чланa 71. став 1. и 3. Статута градске општине Обреновац (''Сл. лист града Београда'' бр. 
19/14 – пречишћен текст и 73/14) и  члана 33. став 2. Одлуке  о Управи градске општине 
Обреновац  ( ''Сл. лист града Београда'' бр. 17/11 – пречишћен текст, 42/11,55/12 и 76/13), уз 
сагласност Већа градске општине Обреновац, са седнице одржане дана  04.12.2014. 
године, доноси:    
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ  И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  РАДНИХ МЕСТА  У  УПРАВИ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

(пета измена) 
Члан 1. 

 
 У Правилнику о унутрашњем уређењу  и систематизацији радних места у Управи   
градске општине Обреновац  VIIl-01 бр.06-3/9 од 16.11.2012. године, VIIl-01 бр.06-3/11 од 
27.12.2012. године, X – 01 бр. 06 – 3/3 од 28.02.2013. године, X – 01 бр.110-4 од 16.04.2014. 
године и  X – 01 бр.110-5 од 23.09.2014. године: 
 

- у члану  19 у Одељењу за буџет, финансије и привреду, код радног места број 28 
– самостални стручни сарадник, виши стручни сарадник или сарадник или виши 
сарадник или сарадник за послове трезора  повећава се број извршилаца са 1 на 
2.    

- у Одељењу за буџет, финансије и привреду, код радног места број 35  - виши 
сарадник или сарадник или виши референт или рефернт за послове 
пољопривреде додаје се стручни сарадник за послове  пољопривреде; 
повећава се број извршилаца  са 3 на 4 и у погледу школске спреме додаје се 
пољопривредни факултет; 

- У Одељењу за општу управу код радног места 56 - самостални стручни сарадник, 
виши стручни сарадник или стручни сарадник  за безбедност и здравље на раду, 
повећава се број извршилаца са 1 на 2 ; 

- у Одељењу за општу управу код радног места број 60 - возач – виши референт 
или референт или ВКВ или КВ радник повећава се број извршилаца са 4 на 5; у 
опису послова иза речи од овлашћеног лица додају се речи: ''превози школску 
децу из удаљених сеоских и ромских насеља, ученике из економски 
депривираних породица и ђака на школска такмичења возилом које је 
уступљено од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Градској 
општини Обреновац''. 

   
        Члан 2. 
 
      Овај  Правилник  ступа  на  снагу  наредног  дана од дана  објављивања на огласној  
табли Управе градске општине Обреновац. 
 
Обрадила: С.Л. 
 
 
                 УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 
        X – 01 бр. 110 – 6  од  04.12.2014.године 
 

 
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГО ОБРЕНОВАЦ  
 

        ___________________________   
       Милорад Косановић 


