На основу члана 30. Покрајинске скупштинске oдлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“,
број 37/14, 54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17 и 24/19) 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
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА 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: 140-021-53/2018-02 од 25. децембра 2018.
године на који је Покрајинска влада дала сагласност 3. јануара 2019. године решењем 127 број: 02153/2018 и Правилнику о изменама и допунама Правилника унутрашњој организацији и систематизацији
радних места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, број: 140-02133/2019-02 од 26. децембра 2019. године на који је Покрајинска влада дала сагласност 8. јануара 2020.
године (у даљем тексту: Правилник), члан 3. мења се и гласи:
„Члан 3.
Приказ радних места службеника на положају:
Број систематизованих
радних места
1.
2.

Подсекретар (прва група)

1

Број
извршилаца
1

Помоћник покрајинског секретара (друга група)

6

6

УКУПНО

7

7

ПН
ПН
МО

Приказ радних места извршилаца разврстаних у звања:
Број систематизованих
радних места

Број
извршилаца

5

5

2.

Виши саветник
извр____и…………………………..................
Самостални саветник

8

10

3.

Саветник

17

25

4.

Млађи саветник

2

2

5.

Сарадник

1

1

УКУПНО

33

43

1.

ПНП
НМО

Приказ радних места намештеника разврстаних у врсте:

1.

Број систематизованих
радних места

Број
извршилаца

Намештеник (четврта врста)

1

2

УКУПНО

41

52

ПН
ПН
МО

Члан 2.

Члан 47. мења се и гласи:
„Члан 47.
Сектор за чистију производњу и одрживи развој чине: један помоћник покрајинског секретара,
један виши саветник, два самостална саветника и пет саветника - укупно седам систематизованих радних
места за једног службеника на положају и осам службеника.“
Члан 3.
Члан 54. мења се гласи:
РАДНО МЕСТО ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И ЧИСТИЈУ ПРОИЗВОДЊУ
Звање: САВЕТНИК
Број извршилаца: 1
Учествује у поступку издавања дозвола за сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење,
поновно искоришћење и одлагање отпада и у поступку издавања интегралне дозволе за управљање
отпадом, учествује у поступку издавања интегрисане дозволе; учествује у поступку давања сагласности на
регионалне планове управљања отпадом на територији АП Војводине; обавља послове израде
првостепених управних аката; прати прописе из ове области; припрема појединачна акта из области
радних односа; ажурира базе података за потребе израде анализа, извештаја и информација у овој области
и израђује извештаје на основу мање сложених анализа и обавља друге послове по налогу покрајинског
секретара, заменика покрајинског секретара, подсекретара, помоћника покрајинског секретара за чистију
производњу и одрживи развој и руководиоца Групе.
Услови: високо образовање у области правних 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
правним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
најмање три године радног искуства у струци, основни ниво оспособљености за рад на рачунару и пробни
рад.
Члан 4.

Покрајински секретар ће у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог правилника донети
решења о распоређивању запослених, у складу са изменaма.
Важећа решења о распоређивању и утврђивању звања запослених остају на снази до доношења
нових решења.
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Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења решења о давању сагласности Покрајинске владе,
а примењује се од 1. јануара 2021. године.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Број: 140-021-24/2020-02
Датум: 24. децембар 2020. године
НОВИ САД

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Владимир Галић
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