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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
 

Година XXXVI     Житиште      29. септембар 2022.        Број 25. 

     Излази по потреби                                                           страна  1. 

        

    На основу члана 58., 168. и 197. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017-др. 

закон и 95/2018, 86/2019 – др.закон, 157/2020 – др. закон и 123/2021 – др. закон), члана 58. и 59. 

став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за 

опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, број 88/2016, 113/2017- др. закон, 95/2019 – др. Закон, 86/2019 – др. 

закон, 157/2020 – др. закон и 123/2021 – др. закон), Kадровског плана Општинске управе општине 

Житиште за 2022. годину („Службени лист Општине Житиште“, број 54/2021 и 16/2022) на предлог 

начелника Општинске управе општине Житиште број III-01-110-5/2022, Општинско веће општине 

Житиште дана 29. 9. 2022. године, усвојило је   

 

ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

  

Члан 1. 

 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“, број 2/2022 и 18/2022) у Одељењу за 

привреду, урбанизам, путну привреду, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине 

код радног места број: 

30. Послови урбанизма врши се измена на тај начин што се 

 мења „Звање“ на тај начин што се брише „Виши референт“, уместо којег стоји „Млађи саветник“,  

те досадашњи опис  „Услова“ „Стечено средње образовање грађевинског смера у 

четворогодишњем трајању и најмање пет годинa радног искуства у струци, положен државни 

стручни испит“ брише се и убудуће гласи: „Стечено високо образовање из области техничких 

маука на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 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 и завршен приправнички стаж и 

најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. став 1. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, положен државни 

стручни испит“ 

 

Члан 2. 

 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“, број 2/2022 и 18/2022) у Одељењу за 

друштвене делатноати код радног места број: 
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22. Послови повереника за избеглице и прогнана лица, послови одбране и послови 

заштите од елементарних непогода врши се измена у делу „број извршилаца“ тако што уместо 

броја „2“ стоји број „1“. 

 

Члан 3. 

 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“, број 2/2022 и 18/2022) у Одељењу за 

буџет, финансије и трезор код радног места број: 

43. Послови контисте, билансисте, књиговодства буџета и финансија фондова врши се измена 

у делу „број извршилаца“ тако што уместо броја „1“ стоји број „2“. 

 

 

Члан 4. 

  

Правилник о измени и допуни Правилника о организацији  и  систематизацији радних места 

у Општинској управи Општине Житиште ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  

„Службеном листу Општине Житиште“.  

  

 

Република Србија    

Аутономна Покрајина Војводина  

OПШТИНА ЖИТИШТЕ  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: IV-06-53/2022-3                       

Дана: 29. 9. 2022. године                                                        

Ж и т и ш т е 

 

 

Председник Општинског већа Општине Житиште 

Митар Вучуревић с.р. 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ   ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

1. Правилник о измени и допуни Правилника о организацији  и  систематизацији радних места у 

Општинској управи Општине Житиште  ........................................................................................ 1. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 30. Закона о јавном 

информисању и медијима („Службени гласник Р. Србије“ 83/2014, 58/2015 и 12/2016) не сматра се 

јавним гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. Издавач: 

Општинска управа Житиште, Цара Душана . 

Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац. Службени лист Општине Житиште излази по 

потреби. 


