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138.
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутоном

ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Сл.Гласник РС број 21/16), 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 88/16), Уредбе о критеријумима за разврставање 
радних места и мерилима радних места намештеника 
у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Сл.Гласник РС”, број 88/16) и члана 
21. став 2. Одлуке о Општинској управи Општине 
Сме де ревска Паланка („Међуопштински службени 
лист”, број 37/2008, 18/12 и 8/13) и члана 15. Од
луке о Општинском правобранилаштву Општине 
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени 
лист”, број 28/2014)

Привремени орган Општине Смедеревска Паланка 
на седници одржаној 15. маја 2018. године усвојио је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Члан 1.

Правилником о изменама и допунама правилника о 
уну трашњој организацији и систематизацији рад них 
места у Општинској управи и Општинском право бра
нилаштву Општине Смедеревска Паланка врше се 
из ме не и допуне Правилника о унутрашњој орга ни
за цији и систематизацији радних места у Општинској 
уп ра ви и Општинском правобранилаштву Општине 
Сме деревска Паланка, („Међуопштински службени 
лист”, број 17/2017, 19/2017 и 22/2018)

Члан 2.
У члану 43. Одељак 4.1.2.Одељење за општу управу 

и Месне канцеларије, радно место под бројем 15. 
Начелник одељења мењају се услови за радно место, 
тако да гласе: Услови : Стечено високо образовање на 

основним академским студијама из области правне 
или економске науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким ака
дем ским студијама, специјалистичким струковним 
сту ди јама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким студијама 
на факултету и детаљно познавање принципа, метода 
рада и најбољих примера из праксе у некој области 
која се стиче радним искуством у струци од најмање 
пет година, положен државни испит као и вештина да 
се стечена знања примене.

Звање: Самостални саветник
У члану 43. Одељак 4.1.3. Одељење за имовинско

правне, стамбенокомуналне, грађевинске и урбанис
тичке послове, радно место под бројем 60. Начелник 
оде  љења мењају се услови за радно место, тако да 
гла се: Услови: Стечено високо образовање на основ
ним академским студијама из области правне науке, 
економске науке на шумарском факултету, пејзаж
не архитектуре у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким студијама 
на факултету и детаљно познавање принципа, метода 
рада и најбољих примера из праксе у некој области 
која се стиче радним искуством у струци од најмање 
пет година, положен државни испит као и вештина 
да се при решавању сложених стручних проблема 
стечена знања стваралачки примене.

Звање: Самостални саветник
У члану 43. Одељак 4.1.3. Одељење за имовинско

правне, стамбенокомуналне, грађевинске и урбанис
тич ке послове, 4.1.3.2.Одсек за инспекцијске по с
ло ве, радно место под бројем 72. Инспектор за за 
шти ту животне средине мењају се услови за рад но 
место, тако да гласе: Услови: Стечено високо об ра
зо ва ње на основним академским студијама из об
лас ти правне науке, на шумарском факултету, пеј
заж не архитектуре, пољопривредном факултету 
или фа кул тету из области заштите животне средине 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
сту дијама, специјалистичким академским студијама, 
спе цијалистичким струковним студијама, односно на 
основ ним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету и по
зна вање метода рада, поступака и стручних техника 
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које се стиче радним искуством у струци од најмање 
три године, положен државни стручни испит , као и 
вештина да се стечена знања примене.

Звање: Саветник
У члану 43. Одељак 4.1.5. Одељење за локални 

развој, радно место под бројем 100. Начелник одељења 
мењају се услови за радно место, тако да гласе: Усло
ви: Стечено високо образовање на основним ака дем
ским студијама из области правне или еко ном ске 
науке, области пејзажне архитектуре или об лас ти 
ме наџ мента у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мас тер 
ака демским студијама, специјалистичким ака дем
ским студијама, специјалистичким струковним сту
ди јама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године или специјалистичким студијама 
на факултету и детаљно познавање принципа, метода 
рада и најбољих примера из праксе у некој области 
која се стиче радним искуством у струци од најмање 
пет година, положен државни испит као и вештина да 
се стечена знања примене.

Звање: Самостални саветник
У члану 43. Одељак 4.1.6. Одељење за развој прив

реде и пољопривреде општине, радно место под 
бро јем 104. Начелник одељења мењају се услови 
за радно место, тако да гласе: Услови: Стечено ви
со ко образовање на основним академским сту ди
ја ма из области правне, економске или пољо прив

редне науке, или области менаџмента у оби му од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским сту ди ја ма, 
специјалистичким академским студијама, спе ци ја
лис тич ким струковним студијама, односно на основ
ним студијама у трајању од најмање 4 године или 
специјалистичким студијама на факултету и детаљно 
познавање принципа, метода рада и најбољих при
мера из праксе у некој области која се стиче рад ним 
искуством у струци од најмање пет година, положен 
државни испит као и вештина да се стечена знања 
примене.

Звање: Самостални саветник
Члан 3.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по об
јав љи ва њу у „Међуопштинском службеном ли с ту” и 
огласној табли Општинске управе Општине Смеде
ревска Паланка

Број: 0219/201802/2
У Смедеревској Паланци,15.маја 2018.године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
Привременог органа

Општине Смедеревска Паланка
Никола Вучен
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