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2.
На основу члана 58.Закона о запосленима у ауто ном

ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Сл. гласник РС” број 21/16,113/17,95/18 и 113/17 – 
др. Закон), Уредбе о критеријумима за расврставање 
рад них места и мерилима за опис радних места служ
бе ника у аутономним покрајинама и јединицама ло
кал не самоуправе („Сл. гласник РС” бр. 88/16), као 
и члана 22. Одлуке о Општинској управи општине 
Сме  де ревска Паланка („Међуопштински службени 
лист” бр. 1/2019) и члана 15. Одлуке о Општинском 
право  бранилаштву Општине Смедеревска Паланка 
(„Међу  општински службени лист” бр. 28/14 и 19/19), 
а у вези са Одлуком о матичним подручјима на тери
торији Општине Смедеревска Паланка („Сл. гласник 
РС”, бр. 48/19),

Општинско веће Општине Смедеревска Паланка на 
седници одржаној 15. јануара 2020. године усвојило 
је

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ 
УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и сис

те матизацији радних места у Општинској упра ви и 

Општинском правобранилаштву Општине Сме де рев
ска Паланка („Међуопштински службени лист” 25/19 
и 30/19) врше се следеће измене:

У делу ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИ НИ
ЦЕ, Одељењу за општу управу, бришу се следећа рад
на места:

 матичар за матично подручје Ратаре
 заменик матичара за матично подручје Ратаре
 матичар за матично подручје Глибовац
 заменик матичара за матично подручје Глибовац
У Одељењу за општу управу код радног места бр.24 

– заменик матичара за матично подручје Смедеревска 
Паланка, мења се број извршилаца тако да уместо 
1ог извршиоца треба да стоји „5 извршилаца”, у 
делу који се односи на звање додају се речи “односно 
виши референт, у случају из претходног става”.

У Одељењу за инспекцијске послове код радног 
места бр.114  Административни послови врши се 
исправка техничке грешке, тако да уместо “виши 
референт” треба да стоји „референт”.

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Међуопштинском службеном 
листу” и огласној табли Општинске управе Општине 
Смедеревска Паланка.
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