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168. 
 

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 
(„Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон, 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 („Сл. гласник РС", бр. 88/2016, 
113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон, 86/2019 - др. закон и 157/2020 -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 22. 
Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 
32/2020), Општинско веће општине Пландиште, на предлог Начелника Општинске управе општине Пландиште, 
на седници одржаној дана 25.11.2021. године, усвaјa 

 
 

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

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 
 

Члан 1. 
 
 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и 
посебним организацијама општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 11/2021, 
18/2021 и 28/2021), (у даљем тексту: Правилник),  у члану 24., брише се радно место под редним 
бројем 13. „Послови из области грађења и урбанизма“ и уместо њега се додаје ново радно место 
које гласи: 

 
„13. Послови просторног планирања и грађевинарства 
 
Звање: Саветник                                                                                         Број службеника: 1 
 
Опис послова: Учествује у изради нацрта одлука из области просторног и урбанистичког 

планирања, даје стручну помоћ у изради планских докумената, стара се о ажурности израде и 
спровођењу поступка усвајања планских докумената и брине о чувању донетих планских 
докумената, обавља стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије за планове 
општине Пландиште и учествује у њеном раду, доставља странкама одговоре - ставове Комисије за 
планове по уложеним примедбама на план или Урбанистички пројекат у току јавног увида, спроводи 
поступак оглашавања и процедуре потврђивања урбанистичких пројеката.  

Обавља и друге послове по налогу  начелника одељења и начелника Општинске управе. 
За свој рад одговара начелнику одељења и начелнику Општинске управе. 
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Услови: стечено високо образовање из области архитектонских 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, најмање 3 
године радног искуства у струци.“ 

 
Члан 2. 

 
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи и посебним организацијама општине Пландиште, ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“. 

 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 110-20/2021-III 
Дана: 25.11.2021. године 
П л а н д и ш т е  

               
 

ПРЕДСЕДНИК                        
      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
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