На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016, 113/17 и 95/18), чл.5.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 88/2016 и 113/17-други закон), члана 40. Одлуке о Општинској управи
општине Власотинце (''Службени гласник града Лесковца'' број 30/16, 47/16 и 17/17) и
члана 31. Одлуке о правобранилаштву општине Власотинце (''Службени гласник града
Лесковца'' број 26/14), Општинске веће, на предлог начелника Општинске управе општине
Влaсотинце, дана 06.11.2019. године, усвојило је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
Члан 1.
Овим Правилником врше се измене и допуне Правилника о организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву
општине Власотинце, 01 број 06-82-11/2016 од 24.11.2016. године, 01 број 06-58-1/2017
од 18.08.2017 године, 01 број 06-79-3/2017 од 03.11.2017.године, 01 број 06-3-1/2018 од
24.01.2018.године и 01 број 06-50/2018 од 14.09.2018.године (у даљем тексту: Правилник).
Члан 2.
У члану 23. у глави 6.1.ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, тачка 6.1.1.
„Одељење за општу управу, заједничке и скупштинске послове“, код радног места бр.2.
“Нормативно-правни послови за потребе Општинског већа“, у делу „Опис послова“ после
става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Одлучује о захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи, односно утврђује да
ли подносилац захтева испуњава услове за пружање бесплатне правне помоћи, увидом у
евиденције којима сам располаже или у документацију која је поднета уз захтев или
накнадно достављена; по службеној дужности у складу са законом врши увид у податке о
чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција,
прибавља их и обрађује; доноси решење о захтеву у складу са роковима прописаним
законом; у случају основаности захтева решењем одобрава бесплатну правну помоћ и у
изреци решења упућује подносиоца зхатева на пружаоца који је према овом закону
уписан у регистар, а према правилима која прописује министар пошто претходно прибави
мишљење пружалаца; одбија захтев за одобравање бесплатне правне помоћи ако нису
испуњени услови предвиђени законом за пружање бесплатне правне помоћи, ако у
конкретној правној ствари бесплатна правна помоћ није дозвољена или ако подносилац
захтева условљава пружање бесплатне правне помоћи крајњим исходом или успехом у
поступку; води евиденцију која садржи захтеве за одобравање бесплатне правне помоћи,
решења која су донета о захтевима и решења о укидању решења о одобравању

бесплатне правне помоћи и обавља друге послове у складу са Законом о бесплатној
правној помоћи“.
У истој тачки у делу „Услови“, после речи: „најмање пет година радног искуства у
струци“ додају се речи: „дозвола за одлучивање о захтевима за одобравање бесплатне
правне помоћи и потврда о успешној извршеној обуци у организацији Министарства
правде за примену Закона о бесплатној правној помоћи“.
Члан 3.
У чл.23. у глави 6.1.ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, тачка 6.1.2. „Одељење
за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности“, код радног места бр.30.
“Нормативно-правни послови у области припреме, анализе и извршења буџета„ у делу
„Звање“, уместо звања „Самостални саветник“, треба да стоји звање “Саветник“.
У истој тачки у делу „Услови“, уместо речи: „најмање пет година радног искуства у
струци“ треба да стоји „најмање три године радног искуства у струци“.
Члан 4.
У чл.23. у глави 6.1.ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, тачка 6.1.2.
„Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности“, код радног места
бр.38. “Порески инспектор канцеларијске контроле“, мења се назив радног места тако да
гласи: „Порески инспектор“.
У истој тачки у делу „Опис послова“, после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Врши припрему годишњег плана контроле водећи рачуна о ефикасности наплате;
проверава законитост у раду и правилност испуњавања пореских обавеза од стране
пореских обвезника; на основу налога за контролу врши теренску контролу у пословним
просторијама пореског обвезника или на другом месту у зависности од предмета
контроле;врши послове контроле законитости и правилности обрачунавања и
благовремености плаћања локалних јавних прихода; сачињава записник, разматра
примедбе на записник и сачињава допунски записник о контроли; припрема нацрт
решења за отклањање утврђених неправилности у поступку контроле, контролише
подношење пореских пријава за утврђивање локалних јавних прихода решењем и
учествује у изради нацрта пореског решења у теренској контроли; учествује у изради
методолошких упутстава у вези теренске контроле; учествује у опредељивању захтева за
израду, измену и допуну софтверских подршки за пореску контролу локалних јавних
прихода, припрема извештаје у вези контроле локалних јавних прихода; даје обавештења
и саветује пореске обвезнике.
Члан 5.
У чл.23. У глави 6.1.ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, тачка 6.1.2.
„Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности“, радно место бр.39.
“Порески инспектор теренске контроле“, звање „саветник“, број службеника 1, БРИШЕ СЕ.

Члан 6.
У члану 23. у глави 6.1.ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, тачка 6.1.2.
„Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности“, код радног места
бр.47 “Послови утврђивања права на борачко-инвалидску заштиту и послови
образовања“, у делу „Опис послова“ после става 1. и 2. додаје се став 3. који гласи:
„Одлучује о захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи, односно утврђује да
ли подносилац захтева испуњава услове за пружање бесплатне правне помоћи, увидом у
евиденције којима сам располаже или у документацију која је поднета уз захтев или
накнадно достављена; по службеној дужности у складу са законом врши увид у податке о
чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција,
прибавља их и обрађује; доноси решење о захтеву у складу са роковима прописаним
законом; у случају основаности захтева решењем одобрава бесплатну правну помоћ и у
изреци решења упућује подносиоца зхатева на пружаоца који је према овом закону
уписан у регистар, а према правилима која прописује министар пошто претходно прибави
мишљење пружалаца; одбија захтев за одобравање бесплатне правне помоћи ако нису
испуњени услови предвиђени законом за пружање бесплатне правне помоћи, ако у
конкретној правној ствари бесплатна правна помоћ није дозвољена или ако подносилац
захтева условљава пружање бесплатне правне помоћи крајњим исходом или успехом у
поступку; води евиденцију која садржи захтеве за одобравање бесплатне правне помоћи,
решења која су донета о захтевима и решења о укидању решења о одобравању
бесплатне правне помоћи и обавља друге послове у складу са Законом о бесплатној
правној помоћи“.
У истој тачки у делу „Услови“, после речи: „најмање три године радног искуства у
струци“ додају се речи: „дозвола за одлучивање о захтевима за одобравање бесплатне
правне помоћи и потврда о успешној извршеној обуци у организацији Министарства
правде за примену Закона о бесплатној правној помоћи“.
Члан 7.
У чл.23. У глави 6.1.ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, тачка 6.1.3.
„Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове“, код радног
места бр.40. “Послови наплате локалних јавних прихода“ мења се број службеника, тако
да уместо броја службеника „ 1“ треба да стоји број службеника „2“.
Члан 8.
У чл.23. У глави 6.1.ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, тачка 6.1.3.
„Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове“, код радног
места бр.55. “Послови озакоњења објеката и регистратор за вођење регистра
обједињених процедура„ мења се назив радног места тако да гласи: „Послови
регистратора за вођење регистра обједињених процедура и послови озакоњења
објеката“.
У истој тачки у делу „Звање“, уместо звања „Саветник“, треба да стоји звање
“Самостални саветник“.

У истој тачки у делу „Услови“, уместо речи: „најмање три година радног искуства у
струци“ треба да стоји „најмање пет година радног искуства у струци“.
Члан 9.
У чл.23. У глави 6.1.ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, тачка 6.1.4.
„Одељење за инспекцијске послове“, радно место бр.69 “Комунални инспектор“, звање
„Саветник“, број службеника „1“, БРИШЕ СЕ.
Члан 10.
У осталом делу Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској
управи и Општинском правобранилаштву општине Власотинце, 01 број 06-82-11/2016 од
24.11.2016. године, 01 број 06-58-1/2017 од 18.08.2017 године, 01 број 06-79-3/2017 од
03.11.2017.године, 01 број 06-3-1/2018 од 24.01.2018.године и 01 број 06-50/2018 од
14.09.2018.године, остаје непромењен.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли и
интернет страници општине Власотинце.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
06.11.2019.године
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