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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ

Година XXII – Број 7 Уб, 29. март 2021. године Бесплатан примерак 

23. 

На основу члана 58. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе 

(''Службени гласник републике Србије'' број 21/2016, 113/2017  113/2017-I - други закон и 95/2018), 

Општинско веће општине Уб, 29. марта 2021. године, доноси 

Правилник о изменама и допунама   

 Обједињеног правилника o организацији  и  систематизацији радних места 

у Општинској управи општине Уб 

и Правобранилаштву општине Уб 

Члан 1. 

У Обједињеном правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Уб и 

Правобранилаштву општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 8/2018, 10/2018 – Исправка, 13/2018 – Исправка, 

20/2018, 9/2019 – Исправка, 13/2019, 14/2019, 23/2019, 3/2020, 23/2020 и 44/2020 ) у даљем тексту: Правилник, члан 4. 

мења се и гласи:  

''Члан 4. 

У Правилнику су систематизована следећа радна места: 

Службеник на положају – 

I група 

1 радно место 1 службеник 

Службеници – извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 6 6 

Саветник 27 32 

Млађи саветник 3 3 

Сарадник 2 2 

Млађи сарадник 1 1 

Виши референт 13 19 

Референт 2 2 

Млађи референт - - 

Укупно: 54 радних места  65 службеника 

Намештеници Број радних 

места 

Број намештеника 

Прва врста радних места - - 

Друга врста радних места - - 

Трећа врста радних места - - 

Четврта врста радних места 6 7 

Пета врста радних места 2 4 

Укупно: 8 радних места 11 намештеника 

Функционери - изабрана и 

постављена лица 

2'' 

Члан 2. 

Члан  5. Правилника, мења се и гласи: 

''Члан 5. 

Укупан број систематизованих радних места у Општинској управи општине Уб је 63 и то : 

- 1 службеник на положају;

- 54 раднa места са 65 службеника на извршилачким радним местима;

- 8 намештеничких радних места са 11 намештеника.

   Укупан број систематизованих радних места у Кабинету председника општине је 1 и то : 

- 1 помоћник председника општине
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  Укупан број систематизованих радних места у Правобранилаштву је 1 и то : 

- 1 функционер – правобранилац.''

Члан 3. 

Члан  23. Правилника, мења се и гласи: 

''Члан 23. 

Правилник садржи радна места на положајима, извршилачка радна места и радна места на којима раде 

намештеници. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају – 

I група 

1 радно место 1 службеник 

Службеници – 

извршиоци 

Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 6 6 

Саветник 27 32 

Млађи саветник 3 3 

Сарадник 2 2 

Млађи сарадник 1 1 

Виши референт 13 19 

Референт 2 2 

Млађи референт - - 

Укупно: 54 радних места 65 службеника 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места - - 

Друга врста радних места - - 

Трећа врста радних места - - 

Четврта врста радних места 6 7 

Пета врста радних места 2 4 

Укупно: 8 радних места 11 намештеника'' 

Члан 4. 

У члану 24. Правилника, 

Одељак 6.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ вршi се следећa изменa: 

  Радно место под редним бројем 8. Програмер и ИТ администратор звање: намештеник - трећа врста радних 

места, број службеника: 1, брише се и замењује са: 

“8. Програмер и ИТ администратор 

      Звање: млађи саветник          број службеника:1 

Опис посла: Руководи пословима одржавања сервера и базе података, подешавања перформанси оперативног 

система и база података, обезбеђује заштиту и интегритет података, стара се о уредној документацији системског 

софтвера, ствара услове и омогућава повезивање са базом података јединственог информационог система; стара се о 

благовременом и ажурном уносу података; обавља послове дијагностичара у случајевима техничких кварова рачунара и 

рачунарске опреме; пружа стручну помоћ корисницима; обавља обуку за кориснике; припрема анализе, извештаје и 

информације у области рада јединственог информационог система; учествује у изради информатичких подсистема на 

бази усвојених планова развоја; програмира апликативна решења у објектно-оријентисаним програмским језицима; ради 

на примени новоуведених информатичких модула и пружање потребне подршке непосредним корисницима; стара се о 

обезбеђивању функционалног стања информационих подсистема; обавља стручне послове одржавања и отклањања 

грешака у функционисању програма. Администрира и обезбеђује функционално стање базе података; анализира и 

дефинише додатне захтеве у односу на уведени информатички систем; обавља разне конверзије података и у случају 

потребе експортовања и импортовања база или функционалних делова база података; администрира сервере и радне 

станице у рачунарској мрежи; стара се о обезбеђивању функционалног стања мрежне опреме и комуникација; обавља 

стручне послове одржавања и отклањања грешака у функционисању информатичке мреже. Обавља административне и 

техничке послове превентивног и накнадног одржавања рачунарске опреме - рачунара, штампача и осталих рачунарских 

уређаја; сарађује са сервисима за поправљање рачунарских уређаја и опреме за потребе органа општине. 

Обавља и друге послове по налогу начелника управе. 

   Услови: стечено високо образовање из научне области информатичких наука на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
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академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету и познавање одговарајућих метода рада или стручних 

вештина, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. 

став 1. и став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник 

Републике Србије” број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. закон).'' 

Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Уб“. 

Општина Уб Председник 

Општинско веће 

Број: 06-11-7/2021-01 Дарко Глишић, с.р. 




