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Службени 
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општине 

Лајковац 
 

ГОДИНА MMXXIII БРОЈ 1               09.01.2023. ГОДИНЕ ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

 
 

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинима и јединицама локалне 

самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'' број 21/2016, 11/2017, 95/2018 и 114/2021), 

Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник Републике 

Србије'', број:88/2016 и 12/2022),Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима 

за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник Републике Србије'' број 88/2016), Уредбу о oдређивању компетенција за рад 

службеника у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник 

Републике Србије'', број:132/2021), члана 62. став 1. тачка 20) Статута општине Лајковац („Службени 

гласник општине Лајковац“, бр.2/19 и 9/22 ), чланова 9.,19. и 61. Пословника о раду Општинског већа 

општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, бр.12/08), на предлог начелника 

Општинске управе општине Лајковац, Општинскo веће општине Лајковац, у телефонском изјашњењу 

дана 09.01.2023. године, усвојило је  

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА  

О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

Члан 1. 

 

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

Лајковац и посебним опрганизацијама општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, 

бр.16/22), у члану 21. тачка 12), у делу „број службеника“, број „2“, мења се у број „1“. 

 

Члан 2. 

 

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

Лајковац и посебним опрганизацијама општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, 

бр.16/22), у члану 21. тачка 43) у делу „број службеника“, број „1“, мења се у број „2“. 
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Члан 3. 

 

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

управи општине Лајковац и посебним опрганизацијама општине Лајковац („Службени гласник 

општине Лајковац“, бр.16/22), остаје непромењен. 

 

Члан 4. 

 

Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Општинског већа општине Лајковац а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Лајковац'' и на огласној табли Општинске управе 

општине Лајковац. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-2/23-III од  09.01.2023. године 

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                               ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                                                                                                  Андрија Живковић,с.р. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинима и јединицама локалне 

самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'' број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021) 

предвиђено је да се радна места и њихово разврставање по звањима уређују Правилником. 

Правилником се утврђују радна места и њихови описи, звања у којима су радна места разврстана, 

потребан број извршилаца за свако радно место, врста и ниво образовања, државни стручни испит, 

односно посебан стручни испит, радно искуство у струци, потребне компетенције за обављање 

послова радног места, као и други услови за рад на сваком радном месту. У јединици локалне 

самоуправе, односно градској општини, Правилник усваја Веће. Правилник обухвата радна места 

и њихово разврставање у органима, стручним службама и посебним организацијама из члана 1. 

овог закона. Начелник управе припрема обједињен предлог Правилника који доставља Већу на 

усвајање. 
 

************* 

С А Д Р Ж А Ј 
 

________________________________________________________________________________________ 

Назив акта                                                                                                                 _________               Страна 

 
Правилник о првим изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Лајковац и посебним организацијама Општине Лајковац  ............................  1 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Лајковац, Омладински трг број 1,  Лајковац 

ТЕЛЕФОН: 014/ 3433 – 109 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Горан Илић, секретар Скупштине општине Лајковац 

РЕДАКЦИЈА: Ж.Молеровић, Д. Милинковић, И.Исајловић 


