
 

Измене систематизације из 2014 

На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 

95/10 и 99/14), чланa 46. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-

исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), чланa 4. став 2. Уредбе о 

начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним 

организацијама и службама Владе („Службени гласник РС“, бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08, 98/12 

и 87/13), чланa 4. Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних 

службеника (“Службени гласник РС“, бр. 117/05, 108/08, 109/09, 95/10, 117/12 и 84/14) и чланa 3. 

Уредбе о разврставању радних места намештеника („Службени гласник РС“, бр. 5/06 и 30/06), 

начелник Зајечарског управног округа доноси 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ 
ЗАЈЕЧАРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 

Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби 

Зајечарског управног округа, број 915-110-37/10-01 од 28. јануара 2010. године ( у даљем тексту: 

Правилник), у члану 6. став 1., тачка 1) мења се и гласи: 

“1) Начелника управног округа – 1“. 

Код радног места под редним бројем 1. бришу се речи: “- V група положаја -“ и услови за рад на 

пословима. 

Код радног места под редним бројем 4, мењају се услови за рад на пословима и гласе: 

“ Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци и познавање 

рада на рачунару.“ 

Код радног места под редним бројем 5, мењају се услови за рад на пословима и гласе: 

“ Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни 

испит, најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.“ 

У условима за рад на пословима код радног места под редним бројем 6, после речи “економског“, 

додају се речи: “комерцијалног или трговинског“. 

 



 

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу по добијању сагласности Владе, наредног дана од дана 

објављивања на огласној табли Зајечарског управног округа. 

Број: 915-110-146/14-01 

У Зајечару, 07. новембра 2014. године 

Н А Ч Е Л Н И К 

ЗАЈЕЧАРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 

Владан Пауновић 

 


