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В А Р В А Р И Н 

 

Лист излази према потреби 

Годишња претплата 300 дин. 

Цена овог броја 30 дин. 

Рок за рекламацију 10 дана 

 

 

6. 

 

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 

114/2021), 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), Уредбе о oдређивању компетенција за рад 

службеника у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, број 132/2021), члана 27. Одлуке о организацији Општинске 

управе општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 18/2016, 07/2017 и 

32/2020) и члана 20. Одлуке о правобранилаштву („Службени лист општине Варварин“, 

број 12/2017),  

Општинскo веће општине Варварин, на предлог начелника Општинске управе 

општине Варварин, на седници одржаној дана 21.09.2022. године, усвојило је   

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ,СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској 

управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним 

организацијама општине Варварин, број: 110-6/2022-III од 05.08.2022. године 

(„Службени лист општине Варварин“, број 15/2022), у члану 1. став 1. мења се и гласи: 
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„Обједињеним Правилником о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним 

организацијама општине Варварин (даљем тексту: Правилник) уређују се организационе 

јединице и њихов делокруг, руковођење организационим јединицама, 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 и потребно радно искуство у струци, као и потребне 

компетенције за обављање послова радног места.“. 

 

Члан 2. 

У члану 33. став 1. мења се и гласи: 

„У овом Правилнику су наведени: организационе јединице, 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.“ 

После става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„Потребне компетенције за обављање послова радног места утврђују се у обрасцу 

компетенција који је прописан Уредбом о oдређивању компетенција за рад службеника 

у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, и који је саставни 

део Правилника.ˮ 

Члан 3. 

После члана 34. додају се наслови изнад члана и нови чланви 34а, 34б, и 34в који 

гласе: 

„Врсте компетенција 

 

Члан 34a 

Компетенције потребне за обављање послова радног места су понашајне и 

функционалне. 

 

Члан 34б 

Понашајне компетенције представљају скуп радних понашања потребних за 

делотворно обављање свих послова у органима аутономних покрајина и јединицама 

локалне самоуправе. 

Понашајне компетенције су: 

1) управљање информацијама; 

2) управљање задацима и остваривање резултата; 

3) оријентација ка учењу и променама; 

4) изградња и одржавање професионалних односа; 

5) савесност, посвећеност и интегритет; 

6) управљање људским ресурсима – за радна места руководилаца унутрашњих 

организационих јединица и положаје; 

7) стратешко управљање – за положаје. 
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Члан 34в 

Функционалне компетенције представљају скуп знања и вештина потребних за 

делотворно обављање послова у органима аутономних покрајина и јединицама локалне 

самоуправе.  

Функционалне компетенције могу бити опште и посебне. 

Опште функционалне компетенције представљају скуп знања и вештина 

потребних за делотворно обављање послова на свим радним местима службеника у било 

којој области рада или било ком радном месту. 

Опште функционалне компетенције су: 

1) организација и рад органа аутономне покрајине, односно локалне самоуправе 

у Републици Србији; 

2) дигитална писменост; 

3) пословна комуникација. 

Посебне функционалне компетенције представљају скуп знања и вештина 

потребних за делотворно обављање послова у одређеној области рада и на одређеном 

радном месту.“ 

 

Члан 4. 

У члану 59. у тачки 1. Помоћник председника општине за економски развој делови 

„Стручна спрема“ и „Радно искуство“ мењају се и гласе: 

 

„Стручна спрема: Средње образовање у четворогодишњем трајању, гимназија 

или средња стручна школа друштвеног, природног или техничког смера“ 

„Радно искуство: Најмање једна година радног искуства у струци.“ 

 

Члан 5. 

Начелник Општинске управе и руководиоци организационих јединица утврђених 

овим Правилником, у сарадњи са службеником за људске ресурсе, попуниће обрасце 

компетенција за свако радно место службеника које ће постати саставни део овог 

Правилника, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Правилника. 

 

Члан 6. 

 Правилник објавити у „Службеном листу општине Варварин“.  

 

Члан 7. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Општиске управе општине Варварин. 

 

 

 

Број: 110 – 11/2022 – III  

У Варварину, дана 21.09.2022. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                       /м.п./ Виолета Лутовац Ђурђевић, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

Страна 

 

 

6. Правилник о изменама и допунама правилника о 

организацији  и  систематизацији радних места у 

општинској управи, општинском правобранилаштву, 

стручним службама и посебним организацијама општине 

Варварин.............................................................................................................  403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Издавач: 

Општинска упрaва, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин 

Телефон: 037/787-171 

Жиро-рачун број 840-98640-58 

Главни и одговорни уредник: Драгана Збиљић, Секретар СО-е Варварин 

Технички уредник: Срђан Ђорђевић 

 


