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   С А Д Р Ж А Ј  

СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА 19/2021   број  06- 305/2021-03 од 30.09.2021.године 

1. Измене и допуне Обједињеног Правилника о организацији и систематизацији  радних 

места у Општинској управи  општине Љубовија број 06-247/2021-02 стр 2; 
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Република  Србија 

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА 

Општинско веће 

Број: 06-______/2021-02 
Дана: ____.08. 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      

____.08.2021. 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 
 
 

1. Мења се чл. 31. Обједињеног правилника о организацији и систематизацији 

радних места у општинској управи општине Љубовија на следећи начин: 

-   Радно место бр. 47 Имовинско правни послови 

-   Звање: Самостални саветник 

 

Опис послова: Води управни поступак у области имовинско-правних послова у 

односу на земљиште, зграде и друге непокретности у јавној својини, води управни 

поступак експропријације, административног преноса, споразумног утврђивања накнаде, 

престанак права коришћења. Спроводи поступак конверзије права коришћења у право 

својине, води управни поступак расправљања имовинских односа насталих самовласним 

заузећем земљишта у друштвеној својини и повраћај утрина и пашњака селима, устројава 

и ажурира евиденцију о јавној својини Општине, предузећа и установа чији је оснивач 

општина. Закључује уговоре о закупу јавних површина по плану распореда монтажних 

објеката и спроведеног поступка доделе јавне површине у закуп, доноси решења о 

постављању мањих монтажних и других привремених објеката на јавним површинама. 

Води управни поступак по захтевима странака за доделу и откуп станова чији је власник 

Општина и сачињава текст уговора о откупу станова, води управни поступак исељења 

бесправно усељених лица у станове или заједничке просторије у стамбеним зградама. 

Учествује у организовању послова у услужном центру и пружа информације странкама о 

потребној документацији за поступке који се воде у области имовинско-правних и 

стамбених послова. Израђује нацрте аката из области имовинско-правних послова за 

потребе Скупштине, прати прописе из области имовинско-правних и стамбених послова и 



прати прописе чија је имплементација неопходна у поступку припреме и доношења аката 

из ове области. Обавља правне послове за стицање јавних прихода по основу накнаде за 

уређење грађевинског земљишта и располагања стварима у јавној својини општине 

припрема сва акта у поступку располагања стварима у јавној својини општине за органе 

локалне самоуправе и њихова радна тела. Води управни поступак у области имовинско-

правних послова у односу на земљиште, зграде и друге непокретности у јавној својини, 

води управни поступак експропријације, административног преноса, споразумног 

утврђивања накнаде, престанак права коришћења. Израђује нацрте аката из области 

имовинско-правних послова за потребе Скупштине, прати прописе из области имовинко-

правних и стамбених послова и прати прописе чија је имплементација неопходна у 

поступку припреме и доношења аката из ове области и обавља и друге послове у складу са 

законом и прописима. 

                Мерила за разврставање радног места: 

1) висок ниво сложености послова - сложени послови у којима се стваралачки 

или применом нових метода у раду битно утиче на остваривање циљева рада уже 

унутрашње јединице у органу јединице локалне самоуправе;  

2) висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду и у одлучивању  

ограничена је једино општим усмерењима службеника на положају;  

3) висок ниво одговорности - одговорност за послове и одлуке којима се битно 

утиче на остваривање циљева рада уже унутрашње јединице, што може да укључи 

одговорност за руковођење;  

4) редовна пословна комуникација на високом нивоу - контакти унутар и изван 

органа, у којима је понекад потребно да се делотворно пренесу информације које служе 

остваривању циљева рада уже унутрашње јединице;  

5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог степена 

(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије), 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 пет година и вештина 

да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања стваралачки примене.  

Стручна спрема: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у 

оквиру образовно-научног поља Друштвено хуманистичких наука или 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. 

Радно искуство: најмање пет година радног искуства у струци.  

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

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

  

 

 

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                      Милан Јовановић 


