На основу чл.59. става 2.Закона о локалној самоуправи ("Сл.гл. РС", број 129/2007),
чл. 5. Закона о радним односима у државним органима (''Сл.гл. РС'' број 48/91), чл. 102.
става 2. Статута општине Медвеђа ("Сл.гл. града Лесковца", број 18/2008 и 38/2012) и чл.
19. Одлуке о Општинској управи општине Медвеђа
("Сл.гл. града Лесковца", број
5/2010), Начелник Општинске управе општине Медвеђа, уз сагласност Општинског већа
општине Медвеђа донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Медвеђа, бр. 01-021-124/2014 од 03.02.2014.године, 021-315/2014 од
04.04.2014.године, 021-515/2014 од 10.07.2014.год. и 021-634/2014 од 16.09.2014.године,
021-722/2014 од 24.10.2014.године и 021-144/2015 од 27.02.2015.године, врше се следеће
измене и допуне:
Члан 1.
У члану 10. иза става 1. додаје се нови став 2. која гласи:
"За вођење управног поступка и одлучивање о правима и обавезама физичких и
правних лица решењем начелника Општинске управе може бити овлашћен запослени који
има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три
године."
Члан 2.
Члан 15. мења се и гласи:
Општинска управа за обављање послова из свог делокруга има 81 радних места са
96 извршилаца.
Члан 3.
У члану 16. тачка 15. "матичар матичног подручја Реткоцер" брише се.
Постојеће тачке 16 до 41 постају тачке 15 до 40.
Члан 4.
У члану 16. тачке 11. до 16. мењају се у вези услова у ставу 1. и гласе:
"УСЛОВИ: Стечено високо образовање на основним академским студијама у
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на
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студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и
овлашћење за обављање послова матичара."
Члан 5.
У члану 16. тачка 38. "Возач моторних возила" постаје тачка 39. и мења се у
називу тако да гласи:
"39. Возач моторних возила 2"
Члан 6.
У члану 16. постојећа тачка 39. "Помоћник координатора возног парка" постаје
тачка 38. и мења се у називу и опису послова тако да гласи:
"38. Возач моторних возила 1
ОПИС ПОСЛОВА: Обавља послове који му ставе у задатак непосредни
руководиоци, а везани су за извршавање послова од значаја за несметан рад возног парка
органа управе. Управља моторним возилом за време службених путовања. Води
евиденцију о пређеној километражи. Врши обрачун и правдање утрошеног моторног
горива и мазива. Одржава хигијену возила и врши текуће одржавање задуженим моторним
возилом. Развози материјале за седнице Скупштине општине, Општинског већа и радних
тела."
Члан 7.
У члану 16. тачка 40. "Радник службе обезбеђења" мења се у броју извршилаца и
гласи "4" , и у опису услова иза речи "регулисана војна обавеза" додаје се "и уверење о
обучености руковању ватреним оружјем".
Члан 8.
У члану 16. иза тачке 40. додаје се нова тачка 41. која гласи:
"41. Радник службе обезбеђења - Портир
ОПИС ПОСЛОВА: Дежура у холу приземља зграде и врши контролу уласка странака у
згради у току радног времена, са аспекта безбедности зграде, ствари, опреме и лица.
Дежура у згради за време одржавања седница, зборова и других састанака који се
одржавају у згради ван радног времена. За време одржавања седнице Скупштине општине
не дозвољава улазак лица која нису позвана на седницу. За време дежурства стара се о
заштити зграде, ствари и опреме у згради и дужан је да из зграде удаљи лице које својим
понашањем омета рад органа или борави у згради без стварне потребе. Обавља и друге
послове по налогу непосредих руководилаца.
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1
УСЛОВИ: Основна школа, регулисана војна обавеза и уверење о обучености руковању
ватреним оружјем."
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Члан 9.
У члану 16. тачка 43. "Ложач парног котла-домар" у вези услова испред речи
"положен испит за руковање системима за грејање" додаје се "Трећи степен стручне
спреме".
Члан 10.
У члану 16. тачкa 54. "Службеник за јавне набавке" мења се у вези услова и
гласи:
"УСЛОВИ: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије
– мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године правне или економске струке,
најмање 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у државним органима
као и посебан сертификат за службеника за јавне набавке."
Члан 11.
Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Општинског већа и иста ће бити
објављена на огласној табли Општинске управе.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
Број: 021-255/2015 од 23.04.2015.год.
М е д в е ђ а
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Иван Костић, дипл. правник

3

