
 
 

            
 

     Начелник Управе градске општине Обреновац, дана 28.02.2013. године, на 
основу чланa 71 став 1 и 3 Статута градске општине Обреновац (''Сл.лист града Београда'' 
бр. 44/08,4/10, и 15/10) и члана 33 став 2 Одлуке о Управи градске општине Обреновац ( 

''Сл. лист града Београда'' бр. 17/11 – пречишћен текст, 42/11 и 55/12), уз сагласност  Већа 
градске општине Обреновац, са седнице одржане  дана  28.02.2013.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 

 
               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 и VIIl-01 бр. 06-3/11 од 
27.12.2012. године,  у члану  19. врши се следећа измена : 

 
- у  тачци 1/1 – Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове – Одсек 

за комунално грађевинске послове, код радног места редни број 13 –  виши 

сарадник или сарадник за комуналне послове, врши се измена  школске спреме 
тако што се поред више школске  спреме систематизује и средња школа - било ког 

смера.  У осталом делу услови и опис послова на наведеном радном месту се не 
мењају; 

- у тачци 1/3 – Одељење за буџет, финансије и привреду – Одсек за буџет – радно 
место редни број 29 – виши сарадник или сарадник, виши референт или референт 

– координатор рада МЗ, се укида; 
- у тачци 1/4 – Одељење за инспекцијске послове - Одсек грађевинске инспекције -  

радно место редни број 46 – виши референт или референт, се укида; 

- у тачци 1/5 – Одељење за општу управу – Одсек за општу управу и правну помоћ, 
код радног места редни број 55 – самостални стручни сарадник или виши стручни 

сарадник или стручни сарадник, виши сарадник или сарадник  или виши референт   

за послове информационог система врши се допуна потребне школске спреме  
тако што се поред постојеће систематизује и технички факултет –било ког смера. 

У осталом делу услови и опис послова на наведеном радном месту се не мењају. 
                                                                                               

Члан 2. 

  
     Овај  Правилник  ступа  на  снагу  наредног дана  од  дана  објављивања на огласној 

  табли Управе градске општине Обреновац. 
 
                 УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

      X – 01 бр. 06 -3/03 од 28.02.2013.године 
Обрадила: С.Л. 
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