
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), 
члана 59.   Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07, 83/14-др. закон, 
101/16-др. закон  и 47/18),  члана 19. Одлуке о организацији Општинске управе општине 
Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабушница'' број 15/19), члана 16. Одлуке о 
општинском правобранилаштву (“Скупштински преглед општине Бабушница” број 15/19 ), 
Општинско  веће Општине Бабушница, дана  25.09.2020. године, доноси  

 
 
 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ   ПРАВИЛНИКА О 
ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
 

Члан 1. 
 

 У Правилнику о организацији послова и систематизацији радних места у органима и 
службама Општине Бабушница, (“Скупштински преглед општине Бабушница” број 19/18  11/19 
и 19/19), у члану 25. у Одељку 9.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ, у Одсеку 
за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, у тачки 
 2.9 А РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, код Услова  иза 
речи :” правних”додају се речи: “ или економских” 
 
 

Члан 2. 
 

У члану 26. у одељку 9.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА  ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ, у Одсеку за друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове, у 
тачки 3.11. РАДНО МЕСТО: ДОМАР И ЕКОНОМ, код Услова  иза речи : ” 
четворогодишњем”додају се речи: “ или  трогодишњем”:  
 Код Броја извршилаца, број “1” замењује се бројем: ”2”. 
 
 Текст који се односи на тачке 3.15 и 3.16 УНУТРАШЊА СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
(СЛУЖБА САМОЗАШТИТНЕ ДЕЛАТНОСТИ) и РАДНО МЕСТО: “СЛУЖБЕНИК-
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ УНУТРАШЊЕ СЛУЖБЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА и РАДНО МЕСТО: 
ЗАПОСЛЕНИ НА ПОСЛОВИМА УНУТРАШШЊЕ СЛУЖБЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА,  брише се 
и додаје текст: 
 
 
 “ Послови заштите обавезно обезбеђених објеката органа општине обављају се 
уговорним ангажовањем субјеката лиценцираних за обављање делатности приватног 
обезбеђења.” 
 

                                                          Члан3. 
 
У ГЛАВИ V ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, код ОПИСА ПОСЛОВА, 

текст у другом ставу, брише се и замењује новим текстом који гласи:  „Општинског 
правобраниоца поставља  Скупштина општине Бабушница на предлог Одбора за 
административно-мандатна питања, избор, именовања и награде, на период од пет година. Исто 
лице може бити поново постављено на исти период. 
 

 
Члан 4. 

 



Одредбе овог Правилника које се односе на укидање Унутрашње службе обезбеђења 
(Служба самозаштитне делатности) и радних места у оквиру ове Службе и организовање 
послова заштите обавезно обезбеђених објеката органа општине уговорним ангажовањем 
субјеката лиценцираних за обављање делатности приватног обезбеђења, примениће се у року 
од 60 дана од дана ступања на снагу овог Правилника. 
 

                                                           Члан 5. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања у “Скупштинском 
прегледу општине Бабушница”. 

 
 

Број:110- 4 /2020 
У Бабушници,  25.09.2020. године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
                                                                                                             
 
                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                                                 Ивана Стојичић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


