На основу члана 29. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. Закон) и члана 29.
Одлуке о организацији Општинске управе („Службени лист Општине
Вршац“ бр. 2/09, 17/13 и 8/14), начелник Општинске управе дана
23.04.2015. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 1.
У одељку III - ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА, Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији Општинске управе бр. 110-5/2014-VI од
27.08.2014. године и бр. 110-1/2015-VI од 30.01.2015. године, тачке 2. и 3.
мењају се и гласе:
„2. Помоћник Председника за финансијска питања и
3. Помоћник Председника за развој сектора услуга.“
Члан 2.
Члан 20. мења се и гласи:
„Помоћник Председника за финансијска питања прати и координира
извршавање буџета општине Вршац, као и свих јавних предузећа чији је
оснивач општина, обавља послове контроле и координације рада Буџетске
инспекције за општину Вршац, врши организацију и координацију
Општинске управе и њених одељења у циљу бољег функционисања,
законитости рада и повећавања прихода општине.
Потребни услови: Висока стручна спрема – Правни или Економски
факултет, 7 година радног искуства, положен државни стручни испит.
Број извршилаца: 1“
Члан 3.
Члан 21. мења се и гласи:
„ Помоћник Председника за развој сектора услуга обавља послове и
задатке координирања у области услуга. У обављању поверених послова
координира са члановима Општинског већа, Општинском управом,
индиректним буџетским корисницима, установама и другим правним
лицима која су од значаја за обављање поверених активности.
Потребни услови: Висока стручна спрема, 7 година радног искуства,
положен државни стручни испит.
Број извршилаца: 1“

Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана истицања на
огласној табли Општинске управе, а примењиваће се након добијања
сагласности од стране Општинског већа.
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Јован Кнежевић
Број: 110-6/2015-VI
Датум: 23.04.2015.год.
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Овај Правилник истакнут је на
огласној табли Општинске управе
дана 23.04.2015. године

Сагласност на овај Правилник
дало је Општинско веће
дана _______2015. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Чедомир Живковић

