
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXXVIII Број 5 18.02.2022. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
10. 

 
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, 157/2020 - др. закон и 123/2021 - 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, 12/2022, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон, 
86/2019 - др. закон, 157/2020 - др. закон и 123/2021 - 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 18.02.2022. године, усваја 

 
 

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, 28/2021 и 
34/2021), (у даљем тексту: Правилник),  мења се члан 4. који сада гласи: 

 
„У Правилнику су систематизована следећа радна места: 
 
 

Службеник на положају –  
I група 

1 радно место 1 службеник 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 5 5 

Саветник 17 18 

Млађи саветник 4 4 

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 9 9 

Референт 0 0 

Млађи референт 0 0 

Укупно: 36 радних места 37 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 2 2 

Сарадник 0 0 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 0 0 

Референт 0 0 

Млађи референт 1 1 

Намештеник-четврта врста радних места 2 3 

Помоћници 1 

Укупно: 6 радних места 3 службеника 

 3 намештеника 

 1 помоћник 

 
Члан 2. 

 
Мења се члан 5. Правилника који сада гласи: 

 
„Укупан број систематизованих радних места у Општинској управи је 50 и то: 
- 1 службеник на положају,  
- 39 извршилачких радних места, од којих 1 радно место интерног ревизора као самосталне организационе јединице и 

3 радна места у кабинету Председника општине као посебне организационе јединице,  
- 9 радних места намештеника, од којих 2 радна места намештаника у Кабинету председника општине као посебне 

организационе јединице, 
- 1 помоћник председника општине у Кабинету председника општине као посебне организационе 

јединице. 
 

Члан 2. 
 

У члану 24. Правилника, мења се радно место под редним бројем 25. Послови канцеларије за смањење сиромаштва 
и послови координатора за ромска питања, које сада гласи: 

 
„ 25. Послови канцеларије за смањење сиромаштва, послови координатора за ромска питања, послови заштите и 

остваривања личних и колективних права, избеглих и прогнаних лица, финансијко-књиговодствени и административни 
послови у вези заштите бораца 

 
Звање: Млађи саветник                                                                                         Број службеника: 1 
 
Опис послова: Врши мапирање социјално угрожених лица, инвалида, деце са сметњама у развоју и слично. Прикупља и 

ажурира податке о наведеним лицима. Прима захтеве за једнократну помоћ у натури. Обрађује и припрема захтеве за Комисију за 
доделу једнократне помоћи у натури (у даљем тексту: Комисија). Обавља административне послове за потребе Комисије. На 
основу Одлуке Комисије врши се радна активација радно способних корисника. Анализира потребе становништва наведених 
категорија. Учествује у хуманитарним акцијама, изради Пројеката и друге послове. Израђује извештаје за потребе надлежних 
органа. Сарађује са Центром за социјални рад, са Домом за душевно оболела лица, са организацијом Црвеног крста и другим 
организацијама цивилног друштва чија је делатност везана за унапређење положаја социјално угрожених лица. Пружа стручну 
подршку у развоју и спровођењу постојећих и нових политика и програма инклузије Рома и Ромкиња у складу са националним и 
локалним стратешким оквиром; прикупља податке у циљу праћења стања у релевантној области; пружа стручну подршку 
приликом одређивања приоритета у изради годишњих и вишегодишњих планова који се односе на унапређење положаја Рома; 
поспешује секторску и међусекторску сарадњу организовањем координационих састанака у вези са планирањем и спровођењем 
мера укључивања Рома и Ромкиња са представницима локалне самоуправе и другим релевантним актерима; успоставља 
сарадњу и комуникацију и пружа подршку локалним организацијама цивилног друштва које се баве инклузијом Рома и Ромкиња на 
локалном нивоу; обавља послове прикупљања и анализе података о социоекономским потребама локалне ромске заједнице као 
основе за израду и праћење локалних стратешких докумената у вези са инклузијом Рома и Ромкиња (демографски подаци, 
социјални статус, подаци везани за запошљавање, социјалну заштиту, и др.); прати остваривање акционог плана и одобрених 
пројеката за социјално укључивање Рома и Ромкињапрати остваривање права избеглих и прогнаних лица и повратника по основу 
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реадмисије; учествује у планирању и припреми одлука везаних за остваривање права на евидентирање, прикупљање података, 
утврђивање статуса и положаја избеглих и прогнаних лица, збрињавање и организовање смештаја избеглица и предузимање 
активности у циљу обезбеђивања повратка у ранија пребивалишта избеглих и прогнаних лица; остварује сарадњу са 
Комесаријатом за избеглице Републике Србије, Центром за социјални рад и другим установама социјалне заштите, Црвеним 
крстом и другим хуманитарним организацијама; обавља послове који се односе на планирање, припрему, примену и реализацију 
локалних стратешких докумената из делокруга; учествује у изради нацрта пројеката по објављеним конкурсима републичких и 
других удружења и организација из делокруга; припрема извештаје о спровођењу стратешких докумената; прати реализацију 
пројеката по приспелим донацијама. Финансијско-књиговодствени и административни послови у вези заштите бораца, војних 
инвалида, цивилних инвалида рата, кадровске помоћи; исплата новчаних примања по свим правима из напред наведене области. 
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 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 3. 

 
У члану 24. Правилника, брише се радно место под редним бројем 26. „Послови заштите и остваривања личних и 

колективних права, избеглих и прогнаних лица, финансијко-књиговодствени и административни послови у вези заштите 
бораца.“ 

Члан 4. 
 

У члану 24. Правилника, радна места од редног броја 27. до редног броја 51., постају радна места од редног броја 26. до 
редног броја 50. 

Члан 5. 
 

Остали делови Правилника остају непромењени. 
  

Члан 6. 
 

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: 10-6/2022-III 
Дана: 18.02.2022. године 
П л а н д и ш т е    
            

                      ПРЕДСЕДНИК                        
                              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јован Репац, мастер економиста с.р. 


