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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016), члана 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), члана 4. 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 41.Одлуке о Општинској
управи ("Службени гласник општине Жагубица", број 16/16), Општинско веће општине Жагубица, на
предлог начелника Општинске управе општине Жагубица, дана 28.12. 2017. године, усвојило је
ПРАВИЛНИК
о измени Обједињеног Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Жагубица и Општинског правобранилаштва
Члан 1.
У Обједињеном Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи
општини Жагубица и Општинског правобранилаштва (Службени гласник општине Жагубица, број
8/2017 и 11/2017), у члану 13. Koд радног места под редним бројем 2. „ Помоћник за комуналну
област'': Опис послова радног мета ,, Прати покривеност комуналном инфраструктуром на подручју
општине, израђује базе података, предлог плана за инфраструктурне радове на подручју оптине на
годишњем нивоу, сагледава потребе за унапређење живота на селу, сарађује са јавним предузећен и
месним заједницама, припрема извештаје, информације, и анализе по захтеву председника општине и
обавља и друге послове по налогу председника општине'' мења се и гласи ,, Прати покривеност
комуналном инфраструктуром на подручју општине, израђује базе података, предлог плана за
инфраструктурне радове на подручју оптине на годишњем нивоу, сагледава потребе за унапређење
живота на селу, сарађује са јавним предузећен и месним заједницама, припрема извештаје, информације,
и анализе по захтеву председника општине, ради на припреми и реализацији развојних програма и
пројеката Општине којима се: унапређује путна, водоводна и канализациона инфраструктура и
дистрибутивна мрежа за снабдевање електричном енергијом, проширују постојећи и подижу нови
засади воћа и обезбеђује складиштење, прерада и пласман воћа са препознатљивим знаком квалитета и
ознаком географког порекла, унапређује сточарство, производња и пласман меда, развијају туризам и
друге привредне делатности на територији Општине и обавља и друге послове по налогу председника
општине''
Такође мењају се и
Услови:
- средње образовање у четворогодишњем трајању, правне или друге одговарајуће струке.
на и гласе:
- стечено високо образовање из научне области правних наука 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.
Члан 2.
Распоређивање запослених на раднo местo утврђенo овим Правилником извршиће начелник
Општинске управе у року од 15 дана од дана његовог ступања на снагу.
Члан 3.
Правилник истовремено објавити на огласној табли Општинске управе општине Жагубица и у
Службеном гласнику општине Жагубица“.
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу 01.01.2018.године.
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