
       На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне 

самоуправе („Служ. гл. РС“, бр. 21/2016), као и члана 18. Одлуке о организацији Општинске 

управе општине Бач („Служ. гл. Општине Бач“, бр. 18/2008, 11/2010, 30/2013, 14/2014, и 3/2016), 

Општинско веће Општине Бач, на предллог заменика  Општинске управе Бач дана 3. марта  2017. 

год. усвојило је: 

            
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БАЧ 
 
                                                                             Члан 1. 
           У члану  24. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи Бач, под бр. 020-8-184/2016-IV, од 30.11.2017. год. (у даљем тексту: 
Правилник), код Оделења за општу управу и друштвене делатности, код радног места под 
бројем 2. назив радног места: „Општи правни и персонални послови“, „Звање“,   „Услови“ и „опис 
Послова“, врши се измена-бришу се у потпуности, тако да треба да стоји: 
           
          „ 2.  ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА: 
                  Звање: млађи саветник, 
                  Број службеника: 1. 
                  Услови: 
                  Високо образовање, из научне области правне науке-на студијама другог  степена 
(дипломске академске студије, мастер академске специјалистичке студије, специјалистичке 
струковне студије ), односно на одговарајућим основним студијама у трајању од најмање четири 
године, положен државни стручни испит, и најмање једна година радног искуства у струци. 
                  Опис послова: 
 

- Обавља стручне послове у постуку запошљавања и избора кандидата, 
- Припрема предлог Кадровског плана, 
- Организује стручно усавршавање службеника, 
- Процену ефекта спроведених обука, 
- Анализа потреба за обуком и додатним образовањем, 
- Припрема предлоге годишњег Програма стручног усавршавања службеника, 
- Анализа  резултата и праћења  ефекта оцењивања службеника, 
- Вођење кадровске евиденције запослених у складу са законом,  и досијеа истих, 
- Израђује нацрте аката у вези са радноправним статусима службеника и  намештеника, 
- Обавља послове статусних промена  органа, депоновање потписа, евиденецију печата, 
- Обавља статистичке извештаје из своје рефераде, сарађује са надлежним инспекциским 

и другим органима, 
- Учествује у раду комисије и других органа Општинске управе, 
- Обавља и друге послове по налогу  непосредног руководиоца. 

 
Члан 2. 

               Остале одредбе Правилника остају неизмењене. 
                      

Члан 3 
                Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од  дана објављивања на огласној табли 
Општинске управе Бач. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 
 

 
Број:020-3-36/2017-II 
Дана: 3. марта  2017. године 
                  Председавајући Општинског већа 
                                                                                      Заменик председника  општине Бач 
                                                                                                        Зденко Колар  с.р 


