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   С А Д Р Ж А Ј  

СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА 2/2021   број  06-37/2021-03 од 10.02.2021. године 

1. Измене и допуне Обједињеног правилника о организацији и систематизацији радних места у 

општинској управи општине Љубовија стр 2. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОД 09.02.2021.године 
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Република  Србија 

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА 

Општинско веће 

Број: 06-36/2021-02 

Дана: 09.02. 2021.  године 

Љ  у  б  о  в  и  ј  а 

 

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

локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 

95/2018, 86/2019 – др. закон и 157/2020 – др. закон), Уредбе о критеријумима за 

разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, 

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 Љубовија („Службени лист општине 

Љубовија“, број 27/2016), и члана 2. Обједињеног правилника о организацији и 

систематизацији радних места у општинској управи општине Љубовија („Сл. лист 

општине Љубовија“ бр. 11/2017) Општинске веће, на предлог начелника Општинске 

управе општине Љубовија, дана      09.02.2021. године, усвојило је: 

 

И З М Е Н Е  И  Д О П У Н Е 

 

ОБЈЕДИЊЕНОГ ПРАВИЛНИКА O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

 Мења се Обједињени правилник о организацији и систематизацији радних места 

у Општинској управи општине Љубовија делу који регулише  Посебну  организациону 

јединицу Кабинет председника општине тако што се поред постојећих додаје следеће 

радно  место: 

Саветник председника општине Љубовија за правна питања 

Звање: саветник  

Број службеника: 1 

Опис послова: Прати прописе за које је надлежна локална самоуправа, даје 

правна мишљења  председнику општине и Општинском већу о правним актима 

које доносе органи општине Љубовија и потреби њиховог усклађивања са позитивним 

законским прописима. 

Иницира код председника општине Љубовија покретање поступака за доношење 

Одлука потребних за реализацију инвестиција. 

Прати и благовремено обавештава председника општине Љубовија о изменама и новим 

прописима који регулишу домаће и стране инвестиције – везано за општину Љубовија. 

компетентност - стечено високо образовање на студијама другог степена дипломске 

академске студије - мастер академске студије,  из области правне науке,  односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године и детаљно познавање 

принципа, метода рада и најбољих примера из праксе у некој области које се стиче 

радним искуством у струци од најмање 3  године.  

Стручна спрема: стечено високо образовање из  научне области правне науке,  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 четири године или специјалистичким студијама на факултету. 
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Радно искуство: најмање три  године  радног искуства у струци.  

Посебни услови:  познавање рада на рачунару (MS Office пакет) 

  

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

 

                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                    Милан Јовановић  
 

 

 


