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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),
члана 5. Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних
места службеника у аутономним покрајинама и јединицма локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'' број 88/2016, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 86/19), члана 4. Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника
у аутономним покрајинама и јединицма локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број
88/2016), члана 25. став 1. тачка 4. и члана 49. став 2. Одлуке о организацији Општинске
управе општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 18/18 и 28/19) и
Одлуке о уређењу и организацији правобранилаштва општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“ број 17/14 и 28/19) Општинско веће, на предлог начелника Општинске
управе општине Сокобања, дана 07.09.2020. године, усвојило је обједињени
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ,
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА и ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
Члан 1.
Овим Правилником врше се измена и допуна Правилника о организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи општине Сокобања и Општинском
правобранилаштву, („Службени лист општине Сокобања“ број, 5/19, 19/19, 21/19, 22/19,
30/19, 43/19 и 15/20) (у даљем тексту: Правилник).
Члан 2.
У Глави II Организација и систематизација радних места у општинској управи, у
члану 44., XIV Kабинет председника општине мења се радно место под редним бројем 1,
тако да опис истог сада гласи:
„1. Помоћник председника општине за пољопривреду и село
Опис послова: прати и анализира кретања у области пољопривреде и развоја села, припрема
предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине за текућу годину и реализује активности предвиђене овим Програмом;
учествује у изради и спровођењу развојних пројеката у области руралног и пољопривредног
развоја Општине; учествује у изради Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног замљишта; учествује у раду Комисије за утврђивање штете од елементарних
непогода, Комисије за давање у закуп државног пољопривредног земљишта, сарађује у
акцијама сузбијања биљних штеточина и болести ширих размера, учествује у поступку
комасације пољопривредног земљишта, сарађује са Министарством пољопривреде и другим
стручним службама, представницима агробизнис сектора, пољопривредним удружењима.
припрема и реализује програме едукације за потребе развоја пољопривреде у општини; стара
се о благовременом информисању пољопривредних произвођача о питањима од значаја за
ову област.
За свој рад одговара председнику општине.
Стручна спрема: средње образовање у четворогодишњем трајању пољопривредног,
шумарског или ветеринарског смера или гимназија.
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Радно искуство: најмање 3 године радног искуства у струци
Број извршилаца: 1“
Члан 3.
У свему осталом Правилник о организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Сокобања и Општинском правобранилаштву, („Службени лист
општине Сокобања“ број, 5/19, 19/19, 21/19, 22/19, 30/19, 43/19 и 15/20) остаје неизмењен.
Члан 4.
Ове измене и допуне Правилника ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у
Службеном листу општине Сокобања.
Правилник истовремено објавити и на огласној табли општине Сокобања.
Број: 02-40/2020
Датум: 07.09.2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Николић
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На основу члана 67. став 1. тачка 12. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014 и 15/2018), члана 31. Одлуке о
оснивању Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања - пречишћени текст („Службени
лист општине Сокобања“, број 39/16) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа
општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 4/2008, 10/2015, 20/2018 и
14/2019), Општинско веће општине Сокобања , на седници одржаној дана 07.09.2020. године
донело је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на повећање броја запослених у Јавном предузећу „Зеленило Сокобања” Сокобања, и то за:
- заснивање радног односа на одређено време до 31.12.2020. године, за 1 (једног) запосленог
на радном месту – стручни сарадник на правним и општим пословима.
II
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
II Број 11-30/2020
У Сокобањи дана 07.09.2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Николић
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САГЛАСНОСТ НА ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У
ЈП "ЗЕЛЕНИЛО СОКОБАЊА" СОКОБАЊА
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