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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
П р а в и л н и ц и 
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи општине Рача број 110-16/2009-IV-00 од 
29.12.2009. године 
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Р е ш е њ а 
Решење Општинског већа општине Рача о давању сагласности на Правилник о изменама и 
допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи општине Рача број 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године 
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На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007), члана 
5. Закона о радним односима у државним органима ("Сл. гласник РС", број 48/91 и 66/91, 39/02), 
члана 85. став 2. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008), члана 24. став 
1. алинеја 6. Одлуке о организацији Општинске управе општине Рача ("Сл. гласник општине 
Рача", број 11/2008 и 13/2009), начелник Оппштинске управе општине Рача, донео је дана 
22.12.2010.год. следећи: 
 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

П Р А В И Л Н И К А 
О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И  
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА 
број: 110-16/2009-IV-00 од  29.12.2009. године 

 
 
 
 

Члан 1 
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 
општине Рача број: 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године, мења се члан 11 Правилника тако 
што се у одељку 1 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, пододељку А) СЛУЖБА ЗА УПРАВУ И СТРУЧНО 
НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ, иза тачке 4. додаје се нова тачка 4а која гласи:  
 
"4.а Заменик матичара и извршилац за евиденцију општинске имовине  
 
Опис послова: 
-Обавља све послове из тачке 3. овог одељка; 
-Води евидецију о целокупној општинској имовини и имовини Општинске управе у сарадњи са 
пописном комисијом; 
-Води потребне евиденције, подноси извештаје општинским и државним органима на прописаним 
обрасцима; 
-Обавља и друге послове по налогу шефа службе, шефа одељења и начелника Општинске управе. 
 
Услови: 
Стручна спрема: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије) у образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичких наука, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера, положен посебан стручни испит 
за матичара и овлашћење за обављање послова матичара и положен стручни испит за рад у 
државним органима.  
Број извршилаца: 1" 
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Члан 2 
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 
општине Рача број: 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године, мења се члан 11 Правилника тако 
што се у одељку 1 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, пододељку А) СЛУЖБА ЗА УПРАВУ И СТРУЧНО 
НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ, тачка 5. Извршилац за нормативне послове и припрему седница 
органа општине, у ставу Опис послова: алинеја 6 мења се и сада гласи: "-Стара се о благовременој 
изради записника са одржаних седница;" а у ставу Услови:, подстав Стручна спрема: уместо речи " 
VII степен, правни факултет" уписују се речи " VI степен, Правни факултет први степен – 
правник". 
 

Члан 3 
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 
општине Рача број: 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године, мења се члан 11 Правилника тако 
што се у одељку 1 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, пододељку А) СЛУЖБА ЗА УПРАВУ И СТРУЧНО 
НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ, назив тачке 6.а мења на начин што се уместо речи "Матичар" уписују 
речи "Заменик матичара" а затим уместо алинеја од 1 до 10 које се бришу, уписује се као прва нова 
алинеја која гласи:  
"-Обавља све послове из тачке 3. овог одељка;" 
а затим се у ставу Услови:, подстав Број извршилаца: уместо броја "4" уписује број"2". 
 

Члан 4 
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 
општине Рача број: 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године, мења се члан 11 Правилника тако 
што се у одељку 1 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, пододељку А) СЛУЖБА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, тачка  8. Извршилац за друштвене делатности и евиденцију општинске 
имовине - се брише, а тачке "9", "10" и "11"   постају тачке "8", "9" и "10". 
 

Члан 5 
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 
општине Рача број: 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године, допуњује се члан 11 Правилника тако 
што се у одељку 1 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, пододељку А) СЛУЖБА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, додаје тачка 11. која гласи: 
 
"11. Извршилац за послове писарнице и заменик матичара 
 
Опис послова: 
-Обавља све послове из тачке 10. овог одељка; 
-Обавља све послове из тачке 3. овог одељка; 
-Врши набавку канцеларијског материјала и опреме за потребе Општинске управе, Скупштине 
општине, Општинског већа, Председника општине и Фондова и о томе води потребну евиденцију; 
-Обавља друге послове и радне задатке који по природи посла припадају писарници као и друге 
послове по налогу шефа службе, шефа одељења  и начелника Општинске управе. 
 
Услови: 
Стручна спрема: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије) у образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичких наука, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера, положен посебан стручни испит 
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за матичара и овлашћење за обављање послова матичара и положен стручни испит за рад у 
државним органима.  
Број извршилаца: 1". 
 

Члан 6 
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 
општине Рача број: 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године, мења се члан 11 Правилника тако 
што се у одељку 1 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, пододељку А) СЛУЖБА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, уместо досадашње тачке 12. уписује нова тачка 12. која гласи: 
 
"12. Координатор возног парка, достављач и возач моторних возила 
 
Опис послова: 
-Врши доставу поште, скупштинског и др. материјала, решења и сл. назначеним лицима када се 
ради о обавезном личном уручењу; 
-По потреби врши доставу решења за наплату локалних прихода обвезницима плаћања; 
-Води евиденцију и сачињава извештаје о пређеној километражи и одржавања возила у возном 
парку и врши контролу обрачуна и правдања утрошка горива и мазива за свако возило посебно; 
-Води евиденцију о оштећењима на возилима и врши набавку делова, опреме и потрошног 
материјала за возила и евиденцију о техничким прегледима, осигурању и регистрацији возила; 
-Обавља све послове из тачке 16. овог одељка; 
-Обавља и друге послове по налогу шефа службе, шефа одељења и начелника Општинске управе. 
 
Услови: 
Стручна спрема: IV степен, машинска школа - бравар специјалиста, и положен возачки             
  испит за возача Б категорије 
Радно искуство: 1 година и положен стручни испит за рад у државним органима 
Број извршилаца: 1 
 

Члан 7 
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 
општине Рача број: 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године, мења се члан 11 Правилника тако 
што се у одељку 2 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И 
УТВРЂИВАЊЕ, НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ ПРИХОДА пододељку Б) СЛУЖБА ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ, НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ ПРИХОДА, у тачки 12. Извршилац за 
послове пореске евиденције, пореског књиговодства и извештавања, ставу Услови:, подставу Број 
извршилаца: уместо броја "1" уписује се број "2". 
  

Члан 8 
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 
општине Рача број: 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године, мења се члан 11 Правилника тако 
што се у одељку 3 ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО-
ПРАВНЕ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОЉОПРИВРЕДУ пододељку Б) СЛУЖБА ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ПОЉОПРИВРЕДУ, у тачки 5. Комунални инспектор, у ставу Опис 
послова: алинеја 4 се брише а у ставу Услови: подставу Стручна спрема: речи "правном или" и 
речи "правник или" се бришу, а у подставу Број извршилаца: уместо броја "2" уписује се број "1". 
 

Члан 9 
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 
општине Рача број: 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године, мења се члан 15.a Правилника тако 



Број 15, страна 5 Службени гласник општине Рача 27.12.2010. године 

што уместо речи "заменик" уписују речи "и заменици" а речи "и матичари и секретари месних 
канцеларија са IV степеном школске спреме" се бришу. 
 

Члан 10 
Остале одредбе Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи општине Рача број: 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године остају 
непромењене. 
 

Члан 11 
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Рача"  а по добијању сагласности од стране Општинског већа општине Рача. 
 
 
 
Број:    110-11/10-IV-00        Начелник 
Датум: 22.12.2010.год.      Општинске управе општине Рача 
                 Бранко Савић 
 
 
 
 

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), 
члана 85. став 2. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08) и члана 24. став 1 
алинеја 6 Одлуке о организацији Општинске управе општине Рача, бр. 020-97/2008-03 од 
24.12.2008.год.  ("Сл. гласник  општине  Рача",  број 11/2008 и 13/2009), Општинско веће општине 
Рача на седници одржаној дана 27.12.2010. 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 110-11/10-
IV-00 од 22.12.2010. године. 
  
 Ово решење ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику општине Рача. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одлуком  о одређивању матичног подручја за која се воде матичне књиге Број:  020-112/ 
2010-I од 16.12.2010.године, одређено је једно матично подручје Рача уместо досадашњих девет 
матичних подручја, што подразумева да за то матично подручје у складу са  чланом 10. став 1 
Закона о матичним књигама (''Сл. гласник РС'', број 20/2009) буде одређен један матичар и један 
или више заменика матичара. 

Начелник Опшинске управе општине Рача је у складу са чланом 24. став 1 алинеја 6 Одлуке 
о организацији Општинске управе општине Рача, бр. 020-97/2008-03 од 24.12.2008.год.  ("Сл. 
гласник  општине  Рача",  број 11/2008 и 13/2009), донео Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 
општине Рача број: 110-11/10-IV-00 од  22.12.2010.год. којим се врши усаглашавање са Одлуком  о 
одређивању матичног подручја за која се воде матичне књиге Број:  020-112/ 2010-I од 
16.12.2010.године, и исти је доставио Општинском већу на сагласност. 

У поступку доношења Правилника утврђује се нарочито оправдан разлог за његово 
ступање на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Рача због 
примене Одлуке  о одређивању матичног подручја за која се воде матичне књиге од 01.01.2011. 
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године, са којим датумом би требало и извршити распоређивање матичара односно заменике 
матичара у складу са поменутом одлуком. 

Општинско веће општине Рача је у складу са чланом 59. став 2. Закона о локалној 
самоуправи, чланом 85. став 2. Статута општине Рача  и чланом 24. став 1 алинеја 6 Одлуке о 
организацији Општинске управе општине Рача донело решење као у диспозитиву. 
 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број:   021-437/10-II                Председник 
Дана:  27.12.2010.године      Општинског већа општине Рача 
          Драгана Живановић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Душица Миљојковић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


