
На основу члана 197. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16) и члана 30. Покрајинске скупштинске oдлуке о 
покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број 37/14 и 54/14-др.одлука, 37/16), покрајински секретар 
за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице доноси 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА 
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ 

СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – 
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском 
секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице број: 128-
021-111/2016-03 од 21.11.2016. године на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 021-
111/2016 од 25.11.2016. године и Правилнику о измени Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и 
националне мањине-националне заједнице број: 128-021-111/2016-03-1 од 5.12.2016. године на који је 
Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 021-111/2016-3-1 од 7.12.2016. године у члану 58. 
став 2. мења се и гласи: 

„Услови: високо образовање стечено у области филолошких наука 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, положен државни стручни испит 
и најмање седам година радног искуства у струци, знање језика националне мањине – националне 
заједнице који је у службеној употреби у раду органа Покрајине, основни ниво оспособљености за рад 
на рачунару и пробни рад од шест месеци.“ 

 
Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења решења о давању сагласности Покрајинске 
владе. 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПОСЕ, УПРАВУ 

И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ 

Број:128-021-111/2016-03-2 
Дана: 27.12.2016.  

Нови Сад 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
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На овај Правилник Покрајинска влада је на седници одржаној 18.01.2017.године дала сагласност 
Решењем број: 021-111/2016 
 


