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На основу члана 58. и 70. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/16, 113/17, 95/18, 113/17др.закон), члана 58. став 5. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18), 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 88/16, 113/17 др.закон и 95/18
– др.закон), 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 88/16), Одлуке о организацији Општинске управе општине
Димитровград (''Службени лист општине Димитровград'' број 16/19 и 22/19), Одлука о
максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима система
локалне самоуправе-општине Димитровград („Сл. лист Ниш“, бр. 97/17 и 125/17), Кадровског
плана органа и служби општине Димитровград за 2021. годину („Службени лист општине
Димитровград“, бр. 29/19) и члана 3. став 1. тачка 22. Одлуке о Општинском већу општине
Димитровград („Службени лист општине Димитровград“, бр. 16/19), Општинско веће
Општине Димитровград, на седници одржаној дана 04.11.2021. године, усвојило је
обједињени

ПРАВИЛНИК
О ОСМОЈ ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Члан 1.
У Правилнику о организацији послова и систематизацији радних места у органима и
службама општине Димитровград („Службени лист општине Димитровград“ бр. 2/20, 17/20,
28/20, 42/20, 60/20, 8/21, 28/21 и 44/21), у члану 26. у одељку 8.1.2. Одељење за
урбанизам, грађевинарство, обједињену процедуру и извршења, имовинско правне послове
и комунално стамбену делатност у тачци 20. назив радног места мења се и гласи:
„Имовинско-правни послови и послови пружања бесплатне правне помоћи“.
У опису послова радног места : „Имовинско-правни послови и послови пружања
бесплатне правне помоћи“, став 2. мења се и гласи: „Предузима законом предвиђене радње
за пружање бесплатне правне помоћи“.
У тачки 21. назив радног места мења се и гласи: „Нормативно правни послови
управљања имовином, послови у области комунално-стамбене делатности и послови
пружања бесплатне правне помоћи“
У истој тачци после става 6, додаје се став 7. који гласи: „Предузима законом
предвиђене радње за пружање бесплатне правне помоћи“.
Члан 4.
Овај Правилник о осмој измени Правилника о организацији послова и
систематизацији радних места у органима и службама опшине Димитровград ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Димитровград“.
Бр. 06-242/2021-15/59-1
У Димитровграду, 04.11.2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Владица Димитров, с.р.
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ОСНИВАЧ:
Скупштина општине Димитровград
ИЗДАВАЧ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Одговорни уредник:
Зорица Соколов, секретар Скупштине општине Димитровград
Технички уредник:
Маја Алексов Методиев, координатор послова за ЛЕР и преводилац за бугарски језик
Е-mail: skupstina@dimitrovgrad.rs
Тел: 010 / 361 – 582

