
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016), 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),  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), члана 28. став 1. тачка 2. Одлуке о организацији Општинске управе општине 
Врњачка Бања („Службени лист општине Врњачка Бања“, број 27/2016), Општинске веће и 
чл. 3. Одлуке о максималном броју запослених у сваком организационом облику у систему 
локалне самоуправе – Општине Врњачка Бања у 2017. год. на предлог начелника Општинске 
управе општине Врњачка Бања, дана 11.03.2019. године, усвојило је  
 
 
                                     П Р А В И Л Н И К 

O VII ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И 

ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

 
Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и 
Општинском правобранилаштву Општине Врњачка Бања бр. 020-274/16 од 28.12.2016. год. 
мења се чл. 35. радно место под редним бр. 26. „координатор локалног економског 
развоја“ у делу стручна спрема и гласи: 

„стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-
научног поља Друштвено хуманистичких наука или из научне области економске и правне 
науке на основним академским студијама, поља Интердисцплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије дипломирани менаџер безбедности у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету.“ 

 
 

Члан 2. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли. 
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