
 

 

 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 (у даљем тексту: Правилник) 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, члан 64. мења се и гласи: 

 
„Члан 64. 

 
10. РАДНО МЕСТО – ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА 
РИБЉЕГ ФОНДА 

 
Звање: САВЕТНИК      

Број извршилаца: 3 
 (од којих два обављају послове ван седишта органа и то један извршилац у Подручној јединици у 

Суботици и један извршилац у Подручној јединици у Вршцу) 

 

 
Обавља сложене студијско-аналитичке послове који знатно утичу на одређивање политике 

заштите природе, унапређење стања заштићених природних добара или постизање резултата у области 
редовног и ванредног инспекцијског надзора; учествује у изради предлога одлука, општих аката и 
других прописа који се односе на заштиту животне средине; припрема анализе, информације и 
извештаје; обавља редовне и контролне инспекцијске прегледе одређених објеката, врши контролу 
документације и евиденције; поступа по представкама грађана, предузећа и других организација и 
извештава о предузетим мерама; припрема и врши инспекцијски преглед у области рибарства и 
управљања рибљим фондом у риболовним водама; коришћења риболовних вода и риболовних вода у 
заштићеним подручјима, порибљавање риболовних вода, производње рибе и рибље млађи, начин 
обављања риболова, алата за обављање риболова и времена ловостаја риба; врши инспекцијски 
преглед у области загађивања вода, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, подноси 
пријаве за покретање поступка за привредни преступ и кривичне пријаве; сарађује са инспекторима 
локалне самоуправе; израђује месечне планове и извештаје о свом раду и обавља друге послове које му 
повери покрајински секретар, заменик покрајинског секретара, подсекретар, помоћник покрајинског 
секретара за инспекцијске послове и начелник Одељења. 

 
Услови: високо образовање на основним академским студијама у обиму од најамње 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 биолошког, еколошког, ветеринарског или сточарског (зоотехничког) усмерења 
или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци, односно 
на основним студијама пољопривредног усмерења у трајању од најмање четири године и најмање три 
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године на пословима рибарства, 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. 

 
Покрајински секретар ће у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог правилника донети 

решења о распоређивању запослених, у складу са изменом. 
Важећа решења о распоређивању и утврђивању звања запослених остају на снази до доношења 

нових решења. 
 

      Члан 3. 
 

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: 140-021-133/2016-02 
     Датум:  16. децембар 2016. године 

 
                           НОВИ САД 

  
 
 
 
 

                   ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
 

                    Владимир Галић 

 
 

На овај правилник, Покрајинска влада је дала сагласност, на седници одржаној дана 21. 
децембра 2016. године решењем број: 021-133/2016.  
 
 


