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САДРЖАЈ
СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА 27/20 број 06-400/2020-03 од 20.11.2020.године
1. Измене и допуне Обједињеног правилника о организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Љубовија, број 06-399/2020-02 од 19.11.2020. године. стр 1.

20. новембар 2020.

Број 27

Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
Општинско веће
Број: 06-399/2020-02
Дана: 19.11. 2020. године
Љ у б о в и ј а

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ,
КОМУНАЛНЕ, СТАМБЕНЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник Републике
Србије“, број 21/2016), 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
19.11.2020. године, усвојило је:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
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 на
следећи начин:
Код радног места:
16. Возач
Намештеник – четврта врста радних места
Мења се стручна спрема: тако да сада гласи:
средње образовање у трогодишњем или
четворогодишњем трајању, односно III или IV
степен стручне спреме.
Остале
одредбе
које
наведено радно место се не мењају.

дефинишу

Код радног места:
34. Руководилац Одељења
Мења се Стручна спрема такo да сада гласи:
стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно - научног
поља Друштвено хуманистичких наука или из
научне области
економске и правне науке, или из области
техничких наука дипломирани или мастер
инжењер грађевине, 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.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Јовановић с.р.
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