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РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: I-06-26/18-5 

Дана: 06.08.2018.године 

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

самоуправе ( „Службени гласник РС“, број 21/16 и 113/17), 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 88/16), 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 88/16), 

као и члана 61. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 09/2008, 

16/2012 и 16/2015) Општинско веће, на предлог Начелника општинске управе Нова Црња, на 

седници одржаној дана 06.08.2018 2018. године, усвојило је 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине 

Нова Црња број I-06-26/2016-10 од 29.11.2016. године, мења се члан 4. и члан 23., тако што у 

табели код звања виши рефернт уместо броја „9“ треба да стоји број „8“.  

Члан 2. 

Мења се члан 5., тако што уместо броја “43”, треба да стоји број “42” и уместо броја “27”, тереба 

да стоји број “26”. 

Члан 3. 

У члану 28. у Одељењу за општу управу, заједничке послове и јавне службе, радно место под 

редним бројем 2. Административно-технички послови се брише. 

Члан 4. 

У свему осталом Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској 

управи општине Нова Црња остаје неизмењен. 
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Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Нова Црња“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Правилника о изменама и допунама правилника о организацији и 

систематизацији радних места у општинској управи општине Нова Црња је члан 58. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Службени гласник 

РС“, број 21/16), којим је одређено да у јединици локалне самоуправе, Правилник усваја Веће, 

затим Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места 

службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Службени гласник 

РС“ број 88/16) и Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис 

радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( 

„Службени гласник РС“ број 88/16), којима су одређени критеријуми за разврставање радних 

места и мерила за опис радних места службеника и намештеника, а такође и члан 61. Статута 

општине Нова Црња, којим је одређена надлежност већа. 

Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији раних места у општинској 

управи општине Нова Црња приступило се из разлога укидања радног места Административно-

технички послови у Одељењу за општу управу, заједничке послове и јавне службе. 

Овај правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу општине Нова 

Црња. 

На основу наведеног, предлаже се Општинском већу општине Нова Црња да усвоји Правилник о 

изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској 

управи општине Нова Црња. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ПЕРА МИЛАНКОВ 
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Службени лист општине Нова Црња” 

издаје и штампа орган управе општине Нова Црња, 

23218 Нова Црња,ЈНА број 110. 

Главни и одговорни уредник: Светлана Ђого Телефон број:815-260. 

Жиро рачун број ; 840-494845-81 

/евидентни рачун органа управе општине Нова Црња/. 

“Службени лист општине Нова Црња” излази по потреби 
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