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205. 
 

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 и 95/2018), 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), 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 26.08.2019. године, усвојило је   
 
 

П Р А В И Л Н И К   
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКA O 

ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 13/2019, 18/2019 и 26/2019), мења се 
члан 4. који сада гласи: 
 

„У Правилнику су систематизована следећа радна места: 
 

Службеник на положају –  
I група 

1 радно место 1 службеник 

Службеник на положају – II 
група 

1 радно место 1 службеник 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 4 4 

Саветник 16 16 

Млађи саветник 5 5 

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 9 9 

Референт 0 0 

Млађи референт 0 0 

Укупно: 35 радна места 35 службеника 

 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места 0  

Друга врста радних места 0 0 

Трећа врста радних места 0 0 

Четврта врста радних места 1 1 

Пета врста радних места 6 6 

Укупно: 7 радних места 7 намештеника 
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КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 0 0 

Саветник 0 0 

Млађи саветник 4 4 

Сарадник 2 2 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 0 0 

Референт 0 0 

Млађи референт 1 1 

Намештеник-четврта врста радних 
места 

3 3 

Помоћници 1 

Укупно: 11 радних места 7 службеника 

 3 намештеника 

 1 помоћник 

 
Члан 2. 

 
Мења се члан 5. који сада гласи: 

 
„Укупан број систематизованих радних места у Општинској управи је 55 и то: 
 

- 2 службеника на положају,  
- 42 службеника на извршилачким радним местима, од којих 7 радних места у кабинету Председника 

општине као посебне организационе јединице,  
- 10 на радним местима намештеника, од којих 3 радна места намештаника у Кабинету председника 

општине као посебне организационе јединице и 
- 1 помоћник Председника општине за област економски развој.“ 

 
Члан 3. 

 
У члану 23., након радног места под редним бројем 40. Послови курира у месној 

канцеларији Барице, додаје се радно место под редним бројем: 
 
„41. Послови курира у месним канцеларијама Купиник и Велики Гај и возач путничког 
возила 
 
Звање: Намештеник-четврта врста радних места                     Број намештеника: 1 
 
 
Опис посла: обавља техничке и најједноставније пратеће рутинске послове разношења и 
уручивање пошиљки, као и одношење службених пошиљки на пошту; обавља послове доставе 
свих писмена која се упућују преко месне канцеларије или из месне канцеларије и месне 
заједнице из насељеног места; врши одношење и доношење поште; одржава чистоћу у 
просторијама месне канцеларије и месне заједнице; одржава чистоћу и кошење травнатих 
површина око месне канцеларије и месне заједнице; врши оправку инвентара и одржавање 
објеката (чишћење олука, претресање црепа на крову, тротоара испред објакта и површина 
испред објеката месне канцеларије и месне заједнице); управља моторним возилом и превози 
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путнике за потребе органа општине; стара се о техничкој исправности возила којим управља; 
води евиденцију о регистрацији моторног 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 Начелника одељења и Начелника општинске управе. За свој рад одговоран је 
Начелнику одељења и Начелнику општинске управе. 
 
Услови: стечено средње образовање, у трогодишњем или четворогодишњем трајању, возачка 
дозвола ''Б'' категорије.“ 
 
У члану 23. Досадашња радна места под редним бројем  41. до 54. постају радна места под 
редним бројем 42. до 55. 

Члан 4. 
 

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији  и  систематизацији радних места у 
Општинској управи општине Пландиште биће објављен у „Службеном листу општине Пландиште“, а почиње 
да се примењује од  дана доношења. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 110-27/2019-III 
Дана: 26.08.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е               
 

          ПРЕДСЕДНИК                        
                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                             Јован Репац, мастер економиста, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


