
 

 

 На основу члана 30. Покрајинске скупштинске oдлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. одлука и 37/16) и члана 13. Покрајинске скупштинске одлуке о ближем 
уређивању начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних места („Службени лист АПВ“, 
број 64/16), покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине, доноси 

  

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 
ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском 
секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине број: 140-021-112/2016-02 од 23.11.2016. године 
на који је Покрајинска влада дала сагласност дана 25.11.2016. године решењем број: 021-112/2016 који 
је измењен Правилником о измени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине број: 140-021-133/2016-02 
од 16.12.2016. године на који је Покрајинска влада дала сагласност дана 21.12.2016. године решењем 
број: 021-133/2016 (у даљем тексту: Правилник), члан 61. став 2. мења се и гласи: 

 
„Услови: високо образовање у пољу техничко-технолошких наука (заштита животне средине), пољу 

природно – математичких наука (биологија, екологија, заштита животне средине), области 
биотехничких наука (шумарство, пољопривреда) или ветеринарских наука стечено на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним техничким студијама смера заштите животне средине, биолошким, 
шумарским, пољопривредним, ветеринарским студијама или студијама заштите животне средине у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година 
радног искуства у струци, положен државни стручни испит и испит за инспектора у складу са посебним 
законом, положен испит за управљање моторним возилом „Б“ категорије и основни ниво 
оспособљености за рад на рачунару и пробни рад.“ 

 
Члан 2. 

 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења решења о давању сагласности Покрајинске 

владе. 

 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА  УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
                Број: 140-021-1/2017-02 
              Датум:  13.01.2017. године 
                           НОВИ САД 

  
 
 
 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
 

Владимир Галић 

   
 
На овај Правилник, Покрајинска влада је дала сагласност, на седници одржаној дана 18. јануара 

2017. године решењем број: 021-1/2017.  


