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              На основу члана 24. став 3. Закона о раду  (Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 
54/09, 32/2013 и 75/2014) члана 38. став1. тачка 2. Закона о култури (Сл.гласник РС 
72/09) ,члана 55. Закона о библиотечко-информационој делатности (Сл. Гласник РС 
52/11) и члана 16. Статута Библиотеке ,, Др Вићентије Ракић,, у Параћину, 
директор доноси дана 26 .05.2015. године. 
 
 
 

ПРАВИЛНИК О  
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О  

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И 
РАДНИХ ЗАДАТАКА 

Библиотеке ,, Др Вићентије Ракић,, у Параћину  бр. 130/14 
 
 
 
                                                       Члан 1. 
 
           Мења се члан 19. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова и радних задатака Библиотеке ,, Др Вићентије Ракић,, у Параћину  бр. 
130/14 (у даљем тексту Правилник) А: Табеларни приказ у делу VII Информациона 
служа са електронском читаоницом  и сада гласи: 
  
VII  Информациона служба са  електронском читаоницом  
  
                                                 Виши књижничар       ВШС (3)  1       (непопуњено)  
                                                 Књижничар                   ССС  (2)  1     (непопуњено) 
 
 
                                                        Члан 2 . 
 
У члану 20. (Правилника)  глава VII мења се и гласи:  
  
VII   ИНФОРМАЦИОНА СЛУЖБА СА ЕЛЕКТРОНСКОМ ЧИТАОНИЦОМ  
  
   12. ВИШИ КЊИЖНИЧАР  
  Услови:  
     ВШС (3) - завршене двогодишње студије на вишој школи у складу са раније  
                  важећим прописима  
- положен стручни испит, основно звање виши књижничар  
- познавање рада на рачунару  и програма из области библиотечко-информационе 

делатности 



Опис послова:  
- развој апликативног софтвера за потребе библиотечко – информатичког  
      система  
- спровођење мера за одржавање електронског система Библиотеке 
- инструкторски рад 
- осмишљавање и иновирање WEB презентација и пројеката који доприносе 

укупној афирмацији Библиотеке и популарисању читања  
- израда електронских публикација, плаката, позивница, огласа, реклама и сл. 
- помоћ у одржавању презентација 
- учешће у пројектима Библиотеке 
Број извршилаца:                                         1  
  
   13.  КЊИЖНИЧАР  
Услови: 
- ССС (2) – средња школа у четворогодишњем трајању 
- положен стручни испит, основно звање књижничар (и више звање) 
- познавање рада на рачунару и програма из области библиотечко-информационе 

делатности 
Опис послова:  
- развој апликативног софтвера за потребе библиотечко – информатичког  
      система  
- спровођење мера за одржавање електронског система Библиотеке 
- инструкторски рад 
- осмишљавање и иновирање WEB презентација и пројеката који доприносе 

укупној афирмацији Библиотеке и популарисању читања  
- израда електронских публикација, плаката, позивница, огласа, реклама и сл. 
-  Одржавањe опреме  и  мреже 
- учешће у пројектима Библиотеке 
Број извршилаца:                                         1  
 
                                                            Члан 3. 
 
           Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова и радних задатака бр. 33/15 ступа на снагу по добијању 
сагласности Председника општине Параћин. 
 
 У Параћину,  26.05.2015. 
Број 33/15 
 
                                                                     __________________________ 
                                                                     Лепосава Иванковић, директор 
 
  


