
 
 

Рача, 10.02.2023. године – број 4                      Цена 100,00 динара 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

 

О д л у к е 

Одлука о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији Годишњег програма пословања 

Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката, Рача, за период 01.01.–

31.12.2022. године 

2 

Одлука о усвајању Годишњег извештаја о раду Савета за здравље општине Рача за 2022. 

годину 
2 

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 и Општинском правобранилаштву 

општине Рача 

3 

Р е ш е њ а 

Решење о укидању Решења о постављењу в.д. Општинског правобраниоца бр. 021-

343/22-II-01 од 23.09.2022.године 
6 

Решење о образовању Локалног савета за запошљавање општине Рача 7 
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На основу члана 46. става 1. тачке 5а) и 5б) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“ број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016- др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 

71. става 1. тачке 7) и 8) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2019) и 

члана 2. става 1. тачке 7) и 8)   Пословника о раду Општинског већа општине Рача ("Сл. гласник 

општине Рача", број 22/20 и 8/22), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној  дана 

10.02.2023. годинe, донело је: 

 

 

О Д Л У К У 
 

 

1. Усваја се Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног 

предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката, Рача, за период 

01.01.–31.12.2022. године, број 17/2023 од 27.01.2023. године.  

 

2. Одлуку објавити у  "Службеном гласнику општине Рача". 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 021-40/2023-II-01    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 10.02.2023. године     Ненад Савковић, с.р. 

 

 

 

 

 

                На основу члана 15. ставa 2. тачка 10) Закона о јавном здрављу („Сл. гласник РС“ 

број, 15/2016) и члана 42. става 1. тачка 4)  Закона о правима пацијената ("Сл. гласник РС", 

број 45/2013 и 25/2019-др.закон), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 

10.02.2023. годинe, донело je:  

 

О Д Л У К У 
 

 

1. Усваја се Годишњи извештај о раду Савета за здравље општине Рача за 2022. 

годину, број 06-6/23-I-04 од 26.01.2023. године. 

 

2. Ову Одлуку објавити  у  "Службеном гласнику општине Рача“. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 06-7/2023-II-01     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 10.02.2023. године     Ненад Савковић, с.р. 
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На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016 ,113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 

95/2018 и 114/2021), 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 88/2016,12/2022, 113/2017- др. закон, 96/2018-  др. закон  и 

86/2019-др.закон, 157/2020- др.закон и 123/2021-др.закон), Уредбе о критеријумима за 

разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 88/2016), Уредбе 

о одређивању компетенција за рад службеника у органима аутономних покрајина и јединицама 

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 132/2021),  члана 71. Статута општине Рача („Сл. 

гласник општине Рача“, број 3/2019), члана 36. Одлуке о организацији општинске управе 

општине Рача (Сл. гласник општине Рача“, број 31/2021) и члана 34. Пословника о раду 

општинског већа општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 22/2020 и 8/2022), 

Општинско веће општине Рача, на предлог начелника Оппштинске управе општине Рача, дана 

10.02.2023. године усвојило је следећи: 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 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 16/2022), мења се члан 4. који сада гласи:  

„У Правилнику су систематизована следећа радна места 

 

Функционери - изабрана и 

постављена лица 

1 помоћник 

Службеник на положају –  

I група 

1 радно место 1 службеник 

Службеник на положају – II 

група 

1 радно место 1 службеник 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 7 радних места 7 службеника 

Саветник 16 радних места 16 службеника 

Млађи саветник 3 радна места 4 службеникa 

Сарадник 3 радна места 3 службеника 

Млађи сарадник 1 радно место  1 службеник 

Виши референт 8 радних места 10 службеника 

Референт / / 

Млађи референт / / 

Укупно: 38 радних места 41 службеник 

 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Возач 1 радно место 1 намештеник 

Биротехничар 1 радно место 1 намештеник 

Технички секретар 1 радно место 1намештеник 

Кафе кувар 1 радно место 1 намештеник 

Укупно: 4 радна места 4 намештеника 

„ 
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Члан 2. 

 Мења се члан 24. који сада гласи: 

„Правилник садржи радна места на положајима, извршилачка радна места и радна 

места на којима раде намештеници. 

 

 Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају –  

I група 

1 радно место 1 службеник 

Службеник на положају – II 

група 

1 радно место 1 службеник 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 7 радних места 7 службеника 

Саветник 16 радних места 16 службеника 

Млађи саветник 3 раднa местa 4 службеникa 

Сарадник 3 радна места 3 службеника 

Млађи сарадник 1 радно место  1 службеник 

Виши референт 8 радних места 10 службеника 

Референт / / 

Млађи референт / / 

Укупно: 38 радних места 41 службеник 

   

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Возач 1 радно место 1 намештеник 

Биротехничар 1 радно место 1 намештеник 

Технички секретар 1 радно место 1намештеник 

Кафе кувар 1 радно место 1 намештеник 

Укупно: 4 радна места 4 намештеника 

„ 

  

Члан 3. 

 У члану 25., тачка 7.1.2. Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој и 

инспекцијске послове, мења се радно место под редним бројем 25. Просветни инспектор у 

делу који се односи на Услове, које сада гласи: 

 

„ 25. Просветни инспектор  

 

Звање: Саветник                                                                                  број службеника :1 

 

Опис посла: Врши инспекцијски надзор над применом  закона и других прописа којима се 

уређује организација и начин рада установа предшколског васпитања и образовања и 

основног и средњег образовања и васпитања.  Врши надзор над поступањем установе у 

погледу спровођења закона и других прописа у области образовања и васпитања, 

остваривања права запосленог, ученика, родитеља односно другог законског заступника и 

других чињеница од значаја за законито функционисање установа. Испитује испуњеност 

услова и поступа у оквиру својих овлашћења  да ли установа испуњава услове у складу са 

законом у циљу верификације. Врши инспекцијски надзор над применом закона и других 

прописа којима се уређује организација и начин рада установа за образовање одраслих и јавно 

– признатих организатора активности. Обавља друге послове по налогу Шефа одељења  и 

начелника Општинске управе. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области економских или правних наука на 

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

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама,односно на основим студијама у трајању од 

најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету., или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу закона о високом 

образовању. Три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, потребне компетенције за обаљање послова радног места.“ 

 

Члан 4. 

 У члану 25., тачка 7.1.3.2. Одсек за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода, 

мења се радно место под редним бројем 33. Извршилац за послове утврђивања јавних прихода, 

у делу који се односи на Звање, које сада гласи: 

 

„ 33. Извршилац за послове утврђивања јавних прихода 

 

Звање: Млађи саветник 

 

     

                                      број службеника: 1 

Опис послова: Учествује у поступку за утврђивање пореза на имовину правних и физичких 

лица, локалне комуналне таксе за правна лица и предузетнике, накнаде за коришћење 

грађевинског земљишта и других накнада. Учествује у изради решења којим се налаже 

отклањање утврђених неправилности у поступку контроле, контролише подношење пореских 

пријава за утврђивање локалних јавних прихода решењем. Учествује у изради методолошких 

упутстава у вези пореске контроле локалних јавних прихода. Учествује у изради редовних и 

ванредних планова принудне наплате локалних јавних прихода и прати њихово извршавање. 

Обавља и друге послове по налогу Шефа Одсека и начелника Општинске управе.  

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних или економских наука на 

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

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама,односно на основим студијама у трајању од 

најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 

образовању. Завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца, положен државни стручни испит, потребне компетенције за обаљање 

послова радног места.“ 

 

Члан 5. 

 У делу III Организација и систематизација радних места у општинском 

правобранилаштву, у члану 39. који се односи на систематизацију радних места, мења се 

радно место Општински правобранилац у делу који се односи на услове, које сада гласи: 

 

„ 

Општински правобранилац  

 

Опис послова: Руководи, координира и надзире рад Општинског правобранилаштва, 

учествује у процесима у вези са стручним усавршавањем запослених у правобранилаштву; 

одговара за свој рад и рад Правобранилаштва Скупштини општине и Општинском већу; 

предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним 

органима ради остваривања заштите имовинских права и интереса оштине, органа и 

организација и других правних лица чије се финансирање врши из буџета општине, по захтеву, 
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заступа и друга правна лица чији је оснивач општина у погледу њихових имовинских права и 

интереса, када интерес тих лица није у супротности са функцијом коју врши правобранилац; 

предузима потребне мере ради споразумног решавања спорног односа, у складу са законом; 

даје правна мишљења у вези закључивања правних послова имовинске природе правним 

лицима чије имовинске интересе и права заступа, као и другим лицима, на њихов захтев; за 

свој рад и рад Правобранилаштва непосредно је одговоран Скупштини општине и општинском 

већу. 

   

Улови: стечено високо образовање  из области правних наука на основним академским 

студијама 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 правосудни испит, најмање 2 године 

радног искуства у струци после положеног правосудног испита. 

 

Члан 6. 

 Остале одредбе Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

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

општине Рача“, број 16/2022), остају на снази. 

 

Члан 7. 

 Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву 

општине Рача  ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. гласнику општине 

Рача“.  

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 110-1/23-II-01     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 10.02.2023. године     Ненад Савковић, с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 46. ставa 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 

129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 др. Закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 2 става 

1. Тачке 24. Пословника о раду Општинског већа општине Рача („Сл.гласник општине Рача“ 

22/20), члана 71. става 1. тачке 24. Статута oпштине Рача („Службени Гласник општине Рача“ 

број 03/2019), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 10.02.2023. године, донело 

је: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о укидању Решења о постављењу в.д. Општинског правобраниоца  

бр.021-343/22-II-01 од 23.09.2022.године 
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1. Укида се Решење бр.021-343/22-II-01 од 23.09.2022.године о постављењу Марка 

Станисављевића, дипломираног правника са пребивалиштем у Ћуприји, у ул. Живке 

Дамњановић бр.15Б, рођеног 09.04.1989. године за в.д. Општинског правобраниоца 

општине Рача на мандатни период од 6 месеци. 
 

2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у „Службеном гласнику 

општине Рача“. 
 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 021-53/23-II-01     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 10.02.2023. године     Ненад Савковић, с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 28. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. 

Гласник РС“ број 36/2009,88/2010,38/2015,113/2017 – др. закон и 49/2021) и члана 71. Статута 

општине Рача ( „Сл. Гласник општине Рача“ број 3/2019), Општинско веће општине Рача, на 

седници одржаној дана 10.02.2023. године, донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  

ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

I ОСНИВА СЕ Локални савет за запошљавање, за подручје општине Рача у следећем 

саставу: 

 

1. Бојан Милетић – Члан општинског већа 

2. Ненад Милић – представник НСЗЗ 

3. Миливоје Петронијевић – представник приватних предузећа 

4. Марија Мирчетић – представник општинске управе 

 

II Циљеви и задаци Локалног савета за запошљавање усресређени су на предузимање 

мера за подстицање новог запошљавања, запошљавања одређених категорија незапослених 

(који траже прво запослење или дуже чекају на посао), запошљавање вишка запослених , 

запошљавање на јавним радовима, самозапошљавање, запошљавање избеглих и расељених 

лица, инвалида етничких мањина, као и  предузимање других мера за унапређење 

запослености. 

Локални савет даје мишљење и препоруке надлежном органу Локалне самоуправе у 

вези са доношењем програма додатном образовању и обуком и другим питањима од интереса 

за запошљавање, као и препоруке и мишљења у вези са доношењем и усвајањем Локалног 

акционог плана за запошљавање на нериторији општине Рача. 

 

III У раду Савета из става I и II овог решења могу учествовати удружења која се баве 

заштитом интереса одређених категорија незапослених ( инвалида , етничких мањина, 

учесника оружаних сукоба, жена, омладине и сл.) без права гласа. 
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IV  Овим решењем престаје да важи решење број 021-103/09-II од 03.04.2009. године 

и решење број 021-238/2016-II-01 од 21.07.2016. године.  

 

V Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. гласнику општине 

Рача“. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 021-44/2023-II-01    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 10.02.2023. године     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. 


