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На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним  покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016, 113/2017,95/2018 и 113/2017-

др.закон), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис 

радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, број 88/2016, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019-

др.закон и 157/2020- др.закон), као и члана  71. Статута општине Рача („Сл.гласник 

општине Рача“, број: 3/2019)  члана 2. и члана 34. Пословника о раду Општинског већа  

општине Рача („Сл.гласник општине Рача“ , број: 22/2020), Општинско веће општине Рача 

на  седници одржаној дана 22.10.2021. године,, донело је: 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ  

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Члан 1. 

     У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи и Општинском правобранилаштву  општине Рача („Сл.гласник 

општине Рача, број: 2/20, 5/21 и 24/21), у Глави II, која се односи на Организацију и 

систематизацију радних места у Општинској управи општине Рача, Одељку 6 – 

Систематизација радних места у општинској управи,  делу 6.1. Основне организационе 

јединице, 6.1.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ , УРБАНИЗАМ И ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ у тачки 20. код радног места Извршилац  за послове спровођења 

обједињене процедуре  , урбанизма и изградње и заштите животне средине, мења се 

Звање: Самостални саветник, број службеника: 2 у звање: „Саветник“, а остаје број 

службеника: 2. 

 

Члан 2. 

      Мења се део који се односи на Услове Стручне спреме, брише се : 

- високо образовање на студијама другог степена односно завршене мастер академске 

студије из области архитектуре обима 240 ЕСПБ бодова (VII степен - дипломирани 

инжeњер архитектуре ) или високо образовање стечено у складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању изједначено са академским 

називом мастер ( мастер инжењер архитектуре ), а уписује се: 

- високо образовање на студијама  другог степена, високо образовање из области 

архитектуре, грађевине, машинства- дипломирани мастер инжењер архитектуре, 

дипломирани грађевински инжењер, дипломрани инжењер урбаног инжењерства 

обим 240 ЕСПБ бодова ( VII степен ) или високо образовање стечено у складу са 

прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 

изједначено са академским називом мастер ( мастер инжењер архитектуре , мастер 

грађевински инжењер, мастер инжењер урбаног инжењерства). 

 

 

Члан 3. 

       Мења се део који се односи на Радно искуство, брише се: 

- 5 године у струци, положен државни стручни испит, а уписује се: 

- 3 године у струци, положен државни стручни испит. 
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Члан 4. 

    Начелник општинске управе задржава право да у року од 60 дана , од дана 

ступања  на снагу Правилника о измени и допуни Правилника о унутрашњној 

организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и општинском 

правобранилаштву општине Рача, донесе Решење  у складу са Изменом претходно 

поменутог Правилника. 

 

Члан 5. 
      У осталом делу Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву  Општине Рача 

(Сл.гласник Општине Рача, број: 2/20, 5/21 и 24/21) , остаје на снази. 

 

Члан 6. 

    Правилник ступа на снагу осмог дана , од дана објављивања у „Службеном гласнику  

општине Рача“. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 110-4/21-II-01        ПРЕДСЕДНИК 

Датум: 22.10.2021. године          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

          Ненад Савковић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Марија Стевановић, секретар 

Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


