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БРОЈ 19 – 23. НОВЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'', број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 –др.закон и 95/2018-др. закон), 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), 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), као и члана 17. Одлуке
о организацији Општинске управе општине Бајина Башта (''Службени лист општине Бајина Башта'', број
12/2016, 9/2017 и 11/018, 17/2020), члана 15. Одлуке о правобранилаштву (''Службени лист општине Бајина
Башта'', број 6/2014), члана 72. став 1. тачка 24. Статута општине Бајина Башта (''Службени лист општине
Бајина Башта'', број 2/2019) на предлог ВД начелника Општинске управе општине Бајина Башта, Општинско
веће општине Бајина Башта, дана 20. новембра 2020. године, усвојило је обједињенe
Измене и допуне П Р А В И Л Н И К А
О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ,
ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И
ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
Члан 1.
Овим се врше Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине
Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 1/2017, 7/2017, 3/2018, 4/2019, 7/2019 и 10/2019).
Члан 2.
Члан 4. мења се и гласи:
Функционери - изабрана и
постављена лица
Службеник на положају –
I група
Службеник на положају – II
група

1
1 радно место

1 службеник

-

-

Службеници - извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Укупно:

Број радних места
11
24
7
3
1
8
54 радних места

Број службеника
12
27
8
5
1
10
64 службеника

Намештеници
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места

Број радних места

Број намештеника
-

Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупно:
Кабинет председника
Помоћник председника
Сарадник

4
2
6 радних места
Број радних места
1
1

4
2
6 намештеника
Број запослених
2
1

Члан 3.
У члану 17, део 6.1, тачка 5. послови радних односа и друштвених делатности -бришу се послови
„обавља послове категоризације смештајних јединица за пружање угоститељских услуга – смештаја туриста у
домаћој радиности; води регистар категорисаних апартмана кућа и соба за пружање угоститељских услуга у
домаћој радиности; води регистар евидентирања оверених Уговора о туристичком посредовању у домаћој
радиност и сеоском туризму“
У члану 17, део 6.1., тачка 6. Послови утврђивања породиљских права и финансиских послова у
области порододиљских права - Додаје се опис послова „обавља послове категоризације смештајних јединица
за пружање угоститељских услуга – смештаја туриста у домаћој радиности; води регистар категорисаних
апартмана кућа и соба за пружање угоститељских услуга у домаћој радиности; води регистар евидентирања
оверених Уговора о туристичком посредовању у домаћој радиност и сеоском туризму“;
Члан 4.
У члану 17. После тачке „6.5., додаје се тачка 65а и гласи
„Помоћник председника општине за спорт, омладину и туризам
Број службеника 1
Опис послова: Покреће иницијативе и даје мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у
областима за које је надлежан, координише рад општинских служби задужених за спорт, туризам и омладинску
политику. Прати и примењује прописе из своје надлежности, предлаже пројекте из области спорта, туризма,
културе и ангажовања младих, одржава и унапређује односе са свим институцијама и организацијама из свог
делокруга рада; остварује сарадњу са надлежним државним органима, установама на свим нивоима, ангажује
се на промоцији туристичких потенцијала Општине и обавља друге послове по налогу Председника општине
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама из природно-математичких наука,
техничко-технолошких наука или друштвено хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету.“
Члан 5.
Досадашња тачка 65а постаје тачка 65б
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Бајина Башта.
01 Број: 06-36/2020
Бајина Башта, дана 20. новембра 2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Председница општине
Весна Ђурић, с. р.

Издавач: Скупштина општине Бајина Башта. Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине
Бајина Башта – Радина Рајаковић. Штампа: Општинска управа општине Бајина Башта.

