
На основу члана 43. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 

покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 40/2012) и члана 21. Покрајинске 
уредбе о утврђивању звања и занимања у покрајинским органима и о начелима за 

унутрашњу организацију и систематизацију радних места („Службени лист АПВ“, бр. 
24/2012 и 35/12), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство, доноси 
 
 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 
ШУМАРСТВО 

 

 
Члан 1. 

 
 

 У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем 

тексту: Правилник), који је покрајински секретар донео 12.10.2012.г. под 

бројем:104-021-62/2012-04 и на који је сагласност дала Влада Аутономне Покрајине 
Војводине 17.10.2012.године и Правилнику о Изменама и допунама Правилника који 
је покрајински секретар донео 15.11.2012. године и на који је сагласност дала Влада 

Аутономне Покрајине Војводине 21.11.2012. године, члан 29. ђ став 2. мења се и 
гласи: 

  
 „Услови: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије)  односно на основним студијама правних наука (дипл.правник), 
економских наука (дипл.економиста), биотехничких наука (дипл.инж.пољопривреде) 

или ветеринарске науке (доктор ветеринарске медицине) у трајању од најмање 
четири године, најмање пет година радног стажа у струци, положен државни стручни 
испит и основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ECDL START).“ 

 
 

Члан 2. 
            

 

           Овај Правилник ступа на снагу даном доношења решења о давању 
сагласности од Владе АП Војводине.  

 
 

        Република Србија                                 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
Аутономна Покрајина Војводина 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ                      Горан Јешић 
         И ШУМАРСТВО 

        Број: 104-021-62/2012-04-2 
        Датум: 05.02.2013.год. 
             Н О В И  С А Д  



Образложење 

 
 

           Правни основ за доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском 

секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство садржан је у члану 21. 
Покрајинске уредбе о утврђивању звања и занимања у покрајинским органима и о 
начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места („Службени 

лист АПВ“, бр. 24/2012), којим је прописано да покрајински секретар доноси 
наведени Правилник а Влада Аутономне Покрајине Војводине даје сагласност на 

исти.  
  
          Наведеним изменама и допуна  Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, предлаже се измена услова за радно место помоћника 

покрајинског секретара који ће руководити Сектором за сточарство, на тај начин што 
се предвиђа поред осталих образовних профила и доктор ветеринарске струке. 
 

 За наведене измене и допуне Правилника нису потребна додатна финансијска 

средства. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


