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119.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 110-10/2022-III
Датум: 28. 10. 2022.године
ЛАПОВО

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, број 21/2016,113/2017, 95/2018, 113-2017-
др.закон и 114/2021), члана 74. став 2. Статута општине Лапово („Службени гласник
општине Лапово“ број 2/2019),  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, 113/2017-др.закон,
95/2018-др.закон,86/2019-др.закон и 157/20-др. закон 123/2021-др.закон и 12/2022), 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), Уредбе о одређивању компетенција за рад службеника у
органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник
РС“ бр 132/2021) и чл. 26. Одлуке о Општинској управи („Службени гласник Општине
Лапово“, број 5/2017 и 5/2019), на предлог начелника Општинске управе општине Лапово,
Општинско веће општине Лапово,  на седници одржаној дана             28.  октобра 2022.
године, усваја

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О

ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ  ЛАПОВО

Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској

управи општине Лапово (у даљем тексту: Правилник)  („Службени гласник општине
Лапово“ , број 14/2022) мења се члан 4. који сада гласи:

„Правилник садржи радна места на положајима, извршилачка радна места, радна
места на којима раде намештеници и радна места у Кабинету председника општине.

Звање Број радних места Број службеника
Службеник на положају – I
група

1 радно место 1 службеник

Службеник на положају –
II група

1 радно место 1 службеник

Укупно службеника на
положају:

2 2

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника
Самостални саветник 6 6



28.10.2022.                             "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   17   - страна 3

Саветник 7 8
Млађи саветник 7 7
Сарадник 5 5
Млађи сарадник / /
Виши референт 3 3
Референт / /
Млађи референт / /
Укупно: 28 радних места 29 службеникa

Намештеници Број радних места Број намештеника
Прва врста радних места / /
Друга врста радних места / /
Трећа врста радних места / /
Четврта врста радних места / /
Пета врста радних места 1 1
Укупно: 1 радно место 1 намештеник

Кабинет председника
општине

Број радних места Број службеника

Помоћник председника
општине

1 1

Шеф кабинета –
Млађи саветник

1 1

Укупно : 2 2

Члан 2.
У Правилнику се мења члан 5. став 1. и гласи:

„Укупан број систематизованих радних места у Општинској управи је 32 и то:
- 1   службеник на положају - I група,
- 1   службеник на положају - II група,
- 29 службеника на извршилачким радним местима и
- 1   на раднoм месту намештеника.

Члан 3.

У члану 20. Правилника, након тачке 1. додаје се тачка 1а) која гласи :

1а) Заменик начелника Општинске управе
Звање: положај у II групи                                  број службеника на положају:  1

Опис послова: Замењује начелника Општинске управе у случају његове
одсутности или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом
општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине;
обавља и друге послове из  надлежности Општинске управе по овлашћењу начелника
управе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.
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Члан 4.
У члану 20. мења се радно место систематизовано под редним бројем 14. и гласи:

„14. Извршилац за имовинско – правне послове и послове озакоњења објеката

Звање: саветник                                            број службеника: 1

Опис послова: спроводи поступак озакоњења у складу са законом: обавештава
странке о документацији неопходној за спровођење поступка озакоњења, прибавља
сагласности за озакоњење објекта од управљача јавног добра, односно организације
надлежне за заштиту природних, односно културних добара, као и од других институција
чија сагласност је неопходна за окончање поступка озакоњења, издаје уверења о поднетом
захтеву и доставља обавештења надлежним органима о поднетим захтевима; води ажурну
евиденцију о кретању предмета од подношења захтева до архивирања; доставља
правоснажна решења о озакоњењу Републичком геодетском заводу - служби за катастар
непокретности и грађевинској инспекцији; води првостепени управни поступак;
контролише да ли су решени имовинско-правних односи у поступку озакоњења; израђује
нацрт решења о озакоњењу објекта и нацрт закључака које доноси у току поступка
озакоњења; припрема извештаје о броју поднетих и решених предмета као и извештаје
везане за озакоњење објеката; израђује потребне информације, анализе и извештаје;
објављује списак донетих решења на интернет страници надлежног органа; израђује
нацрте решења о конверзији, експропријацији, деекспропријацији и административном
преносу непокретности; учествује у припреми аката  за комасацију и урбану комасацију;
припрема предлог за споразумно одређивање накнаде за експроприсану непокретност;

 Прибавља од органа надлежног за послове државног премера и катастра извод из
листа непокретности, копију плана и остале потребне податке по појединачним
предметима.

Стара се о спровођењу решења која доноси грађевински инспектор или други
надлежни орган из области грађевинарства

Води управни поступак по захтевима за заузеће јавних површина ради постављања
привремених објеката, покретних апарата, постављање рекламних паноа, билборда,
реклама, натписа, постављања тезги  ради продаје одрећених производа, припрема
програме заизећа јавних површина, води поступак по захтевима за заузеће јавних
површина ради приређивања културних, спортских и других манифестација, учествује у
утврђивању услова за постављање рекламних паноа. Врши обрачун доприноса за уређење
грађевинског земљишта у поступку издавања грађевинских дозвола. Издаје уверења о
старости објекта. Води првостепени поступак за одређивање земљишта за редовну
употребу објекта. Води првостепени поступак претварања права коришћења у право
својине на грађевинском земљишту.

Обавља и друге послове и задатке по налогу непосредног руководиоца и начелника
Општинске управе.

Услови: стечено високо образовање из области правних наука, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и најмање 3 године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.“

Члан 5.
У члану 20. након радног места систематизованог под редним бројем 14. додаје се

радно место по редним бројем:
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„14a. Извршилац за имовинско – правне послове и  послове управљања имовином

Звање: млађи саветник                                            број службеника: 1
Обавља послове припреме потребне документације за вођење имовинско-правних

поступака; учествује у припреми нацрта решења о конверзији, експропријацији,
деекспропријацији и административном преносу непокретности; учествује у припреми
аката  за комасацију и урбану комасацију; припрема предлог за споразумно одређивање
накнаде за експроприсану непокретност; учествује у изради управних аката поднетих по
захтеву странке одрицању права својине у корист општине; води евиденцију
непокретности у државној својини, самовласно заузеће, послове поверене Законом о
планирању и изградњи. Води евиденцију и попис службених зграда и канцеларија,
пословних зграда и пословног простора, стамбених зграда и станова, гаража и гаражних
места, инфраструктурних и других објеката на којима је општина Лапово носилац права
јавне својине. Учествује у припреми документације подобне за упис права јавне својине на
непокретностима и подноси захтев за упис права јавне својине на непокретностима  у јавне
књиге у корист општине; припрема нацрте аката о располагању имовином чији је корисник
општина, учествује у припреми документације потребне за рад Комисије за враћање
земљишта по ПЗФ. Учествује у припреми нацрта управних аката за претварања права
коришћења у право својине на грађевинском земљишту.

Прибавља од органа надлежног за послове државног премера и катастра извод из
листа непокретности, копију плана и остале потребне податке по појединачним
предметима.

Учествује у припреми потребне документације за рад Комисије за утврђивање
назива улица и тргова.

Обавља и друге послове и задатке по налогу непосредног руководиоца и начелника
Општинске управе.

Услови: стечено високо образовање из области правних наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички
стаж, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.“

Члан 6.
У члану 20. мења се радно место систематизовано  под редним бројем 16. и гласи:

„16. Шеф Одсека, комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине

Звање: Самостални саветник                                                                    број
службеника: 1

Опис послова: Руководи радом Одсека и издаје инспекцијске налоге.
Обавља послове надзора над спровођењем закона о комуналним делатностима и

прописа донетих на основу овог закона, врши контролу стања комуналних објеката и
обављања комуналне делатности. Обавља послове надзора над спровођењем одлука
скупштине општине којима се уређују комунални односи на територији општине,
припрема нацрте општинских одлука, обавља послове надзора над јавним комуналним
предузећима и предузетницима и предузима прописане мере у примени прописа којима се
регулише сакупљање, изношење и депоновање смећа и другог отпада, одржавање
комуналних објеката и зелених површина, јавну расвету, прикључење објеката на мрежу
јавног водовода и канализације и њено одржавање, сахрањивање и гробља.
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Обавља инспекцијски надзор над применом и спровођењем закона и других
прописа донетих на основу закона у области заштите ваздуха од загађивања у објектима за
које дозволу за изградњу и почетак рада дају надлежни органи локалне самоуправе.

Обавља инспекцијски надзор над применом мера заштите од буке у општини, у
стамбеним, занатским и комуналним објектима са циљем утврђивања испуњености
прописаних услова заштите животне средине, за почетак рада и обављање делатности
радњи и предузећа и испуњености услова и спровођења мера утврђених у одлуци о давању
сагласности на студију о промени утицаја и одлуци о давању сагласности на студију
затеченог стања.

У обављању инспекцијског надзора доноси решења и закључке, подноси захтеве за
покретање прекршајног поступка, подноси пријаве за покретање поступка за привредни
преступ и подноси кривичне пријаве, учествује у припреми информација за државне
органе и медије, поступа по пријавама и извештава о предузетим мерама, припрема
месечне, кварталне и годишње извештаје о раду, прикупља и обрађује податке о
постројењима која подлежу инспекцијском надзору.

Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника
Општинске управе, као и друге поверене послове инспекцијског надзора у области
комуналне делатности и области животне средине, на основу закона и подзаконских аката.

Услови: стечено високо образовање из области природних или правних наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,  мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и најмање 5
година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова
радног места.“

Члан 7.
У осталим одредбама Правилник („Службени гласник општине Лапово“ , број

14/2022) остаје непромењен.
Члан 8.

     Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Лапово“.

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Миличић, с.р.
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