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117.
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон 95/2018 и 95/2018-др.закон), Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 88/2016 и 113/2017-др.закон), 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 63.
став 1. тачка 20. и члана 82. став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број
30/2018) и члана 20. Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште („Службени лист
општине Пландиште“, број 8/2018 и 7/2019), Општинско веће општине Пландиште, на предлог Начелника
Општинске управе општине Пландиште, на седници одржаној дана 10.07.2019. године, усвојило је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКA O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 13/2019), мења се и гласи:
Члан 1.
У члану 23., радно место под редним бројем 5. Обрачун плата, накнада и других личних
прихода и послови благајне и материјално-финансијско књиговодство, из дела „Опис
послова“ бришу се послови: „Води регистар запослених“ и „припрема налоге за плаћања и
доставља их Управи за трезор и/или врши електронска плаћања“.
Члан 2.
У члану 23., радно место под редним бројем 7. Ликвидатор за директне и индиректне
буџетске кориснике, мења се звање „Сарадник“ у звање „Млађи саветник“ и код овог радног
места у делу „Опис послова“ додају се послови: „Води регистар запослених“, „припрема налоге за
плаћања и доставља их Управи за трезор и/или врши електронска плаћања“ и „требовање
срестава од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања-породиљска
права и исплата истих и исплата надокнада незапосленим породиљама“ и мењају се Услови те
сада гласе:
„Стечено високо образовање из области економских 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, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).“
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Члан 3.
У члану 23., радно место под редним бројем 15. Комунални инспектор, мења се звање
„Сарадник“ у звање „Млађи саветник“ и код овог радног места мењају се Услови те сада гласе:
„Стечено високо образовање из области економских 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, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).“
Члан 4.
У члану 23., брише се радно место под редним бројем 19. Послови у области
водоснабдевања, комуналних делатности, саобраћаја и путне привреде.
Члан 5.
У члану 23. досадашњи послови под редним бројем 20. до 36. постају послови под редним
бројем 19. до 35.
Члан 6.
У члану 23., радно место под редним бројем 37. Заменик матичара за матично подручје
Маргита, постаје радно место под редним бројем 36., код овог радног места мења се звање
„Сарадник“ у звање „Млађи саветник“ и мењају се Услови те сада гласе:
„Стечено високо образовање из области економских 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, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).“
Члан 7.
У члану 23. досадашњи послови под редним бројем 39. до 41. постају послови под редним
бројем 38. до 40.
Члан 8.
У члану 23., брише се радно место под редним бројем 42. Возач путничког возила I.
Члан 9.
У члану 23., радно место под редним бројем 43. Возач путничког возила II постаје радно место под
редним бројем 41. и мења се назив радног места у „Возач путничког возила I“.
Члан 10.
У члану 23. досадашњи послови под редним бројем 44. до 49. постају послови под редним
бројем 42. до 47.
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Члан 11.
У члану 23., радно место под редним бројем 50. Координатор за односе са јавношћу II
постаје радно место под редним бројем 48., код овог радног места мења се звање „Сарадник“ у
звање „Млађи саветник“ и мењају се Услови те сада гласе:
„Стечено високо образовање из области економских 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, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).“
Члан 12.
У члану 23. досадашњи послови под редним бројем 51. постају послови под редним бројем
49.
Члан 13.
У члану 23. радно место под редним бројем 52. Возач путничког возила, постаје радно место под
редним бројем 50. и после овог радног места додаје се радно место под редним бројем:
„51. Возач

Звање: Намештеник-четврта врста радних места

Број намештеника: 1

Опис посла: Прикупља, анализира и прати податке о коришћењу службених возила, води рачуна о
исправности истих, доставља извештај о утрошку горива, управља моторним возилом и превози путнике за
потребе органа општине; стара се о техничкој исправности возила којим управља; води евиденције о
употреби моторног возила и пређеној километражи; води евиденције о потрошњи горива и мазива; води
евиденције о замени делова и гума и предаји дотрајалих замењених делова и гума; отклања мање кварове
на возилу; обавља прање и чишћење моторног возила. Обавља и друге послове по налогу шефа кабинета и
председника општине.
За свој рад одговоран је шефу кабинета и председнику општине.
Услови: стечено средње образовање друштвеног, економског, техничког или пољопривредног смера, у
трогодишњем или четворогодишњем трајању, возачка дозвола ''Б'' категорије.“
Члан 14.
У члану 23., досадашње радно место под редним бројем 53. Домар, постаје радно место под редним
бројем 52. и после овог радног места додаје се радно место:
„53. Технички секретар
Звање: Млађи референт

Број намештеника: 1

Опис посла: Обавља административно-техничке послове за потребе изабраних, именованих и
постављених лица у органима општине, прима и експедује пошту, пружа обавештења странкама и обавља
техничку припрему материјала за седнице Скупштине општине и Општинског већа. Обавља и друге послове
по налогу шефа кабинета и председника општине.
За свој рад одговоран је шефу кабинета и председнику општине.
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Услови: стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, познавање рада
на рачунару (MS Office пакет и интернет).“
Члан 15.
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрањем уређењу и систематизацији радних места,
броју и структури запослених у Општинској управи општине Пландиште биће објављен у „Службеном листу
општине Пландиште“, а почиње да се примењује од дана доношења.
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