
 
 
Рача, 12.09.2008. године – број 8                        Цена 100,00 динара 
 
1. 

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), 
члана 5. Закона о радним односима у државним органима ("Сл. гласник РС", број 48/91 и 31/02), 
члана 85. став 2. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08) и члана 44. Одлуке 
о Општинској управи ("Сл. гласник општине Рача", број 12/04), Начелник Оппштинске управе 
општине Рача, уз сагласност Општинског већа општине Рача, дана 11.08.2008. године, донео је: 

 
П Р А В И Л Н И К 

о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и  
сиситематизацији радних места у Општинској управи општине Рача 

 
Члан 1. 

 
 У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској 
управи општине Рача, у члану 11. одељак 2.:  
 
 У Одељењу за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, инспекцијске послове, 
урбанизам и грађевинарство, после тачке 8., додаје се тачка 8.а) која гласи: 
 
 8.а) Буџетски инспектор 

Буџетски инспектор општине Рача обавља послове буџетске инспекције код директних и 
индиректних корисника буџетских средстава. 

 Буџетски инспектор врши контролу пословних књига, извештаја, евиденције и друге 
документације код корисника буџетских средсатава у циљу утврђивања да ли су средства 
наменски и законито коришћена. 

Послови буџетске контроле обављају се по програму који доноси Председник општине.  
По захтеву Председника општине буџетски инспектор врши ванредну контролу буџетских 

корисника. 
О извршеној контроли буџетски инспектор саставља записник, о томе обавештава 

Председника општине и Општинско веће, а затим га доставља органу или организацији код које је 
извршена контрола. Записником се констатују утврђене незаконитости или неправилности, докази 
на основу којих су утврђене, предлажу мере и утврђују рокови за њихово отклањање. 

Ток и поступак спровођења буџетске контроле спроводи се на основу уредбе о раду, 
овлашћењима и обележјима буџетске инспекције. 

За свој рад буџетски инспектор одговоран је Начелнику општинске управе и председнику 
општине. 

Услови: стручна спрема –висока, VII степен  
економског смера 

     радно искуство – 5 година 
     положен стручни испит за рад у државним органима 
     број извршилаца ---- 1
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Члан 2. 

 
У Одељењу за привреду, финансије и буџетске фондове, тачка 1. Шеф одељења, 

мењају се услови за обављање послова, а нови услови гласе: 
 

1. Шеф одељења 
 

Услови: стручна спрема –виша, VI степен  
економског смера 

     радно искуство – 3 године 
     положен стручни испит за рад у државним органима 
     број извршилаца ---- 1 
  

Остале одредбе тачке 1. остају на снази. 
 

У истом одељењу, одељак 3. Рачуноводство и контрола, тачка 6. Шеф рачуноводства и 
контроле, мењају се услови за обављање послова, а нови услови гласе: 
 

6. Шеф рачуноводства и контроле 
 

Услови: стручна спрема –средња, IV степен  
економског смера 

     радно искуство – 3 године 
     положен стручни испит за рад у државним органима 
     број извршилаца ---- 1 
 
 

Члан 3. 
 
 Остале одредбе Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи општине Рача остају на снази. 
 

Члан 4. 
 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана давања сагласности од стране 
Општинског већа општине Рача и објављивања у Службеном гласнику општине Рача. 
 Правилник објавити на огласној табли Општинске управе. 
 
 
Број: 110-3/2008-03                  Начелник 
Дана: 11.09.2008. године      Општинске управе Рача 
          Славољуб Арсенијевић 
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2. 
 

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), и 
члана 85. став 2. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), Општинско веће 
општине Рача на седници одржаној дана 10.09.2008. године, донело је: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 
 
 Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рача, број 110-3/08-
03 од 11.09.2008. године.  
 Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Рача. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број:  021-184/08-03 
Дана:  11.09.2008. године 
 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
     ПРЕДСЕДНИК 

       Драгана Живановић, с.р. 



Број 8, страна 4 Службени гласник општине Рача 12.09.2008. године 

 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
1. Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

места у Општинској управи општине Рача 1 

2. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рача 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Борко Петровић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 
 


