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Рок за рекламацију 10 дана 

 
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
 
 На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'', број: 21/2016), 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), 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), Одлуке о Општинској управи Прибој (''Службени 
лист општине Прибој'', број: 16/08), на предлог начелника Општинске управе општине Прибој, 
Општинско веће општине Прибој, дана 07.03.2017. године,  на  седници одржаној телефонским путем,  
усваја  
 

П Р А В И Л Н И К  О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
 

Чл. 1 
  У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине 

Прибој („Сл.лист општине Прибој“, број:1/2017), у члану 13, табеларни приказ се мења и гласи(изгледа) 
Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају – I група 1 радно место 1 службеник 

Службеник на положају – II група _____ радних места _____ службеника 
 

Службеници – извршиоци Број радних места Број службеника 
Самостални саветник 18 18 
Саветник 5 6 
Млађи саветник  4 4 
Сарадник 2 2 
Млађи сарадник 1 2 
Виши референт 13 13 
Референт - - 
Млађи референт - - 

Укупно: 43 радних места 45 службеника 

 
Намештеници Број радних места  Број намештеника 

Прва врста радних места - - 
Друга врста радних места - - 
Трећа врста радних места - - 
Четврта врста радних места 6 6 
Пета врста радних места 6 11 
   

Укупно: 12 радних места 17 намешеника 
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Чл. 2 
 У члану 15, одељак Ц, радно место „матичар“, под редним бројем 6, уместо звања „сарадник“ 
уписује се звање „саветник“, а после речи “услови“ даљи део текста се мења и гласи:“ стечено високо 
образовање  у области правних, економских или политичких 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 државни стручни испит, најмање три године радног искустава у струци, познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

Чл. 3 
 Правилник објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

Чл. 4 
 Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи Прибој  ступа на снагу 8. ( осмог дана) од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Прибој“.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 број: 06-76 од  07.03.2017. године 

  
                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Лазар Рвовић, дипл. правник.,с.р. 

________________ 

 На основу члана 79. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој'' бр. 12/08), Општинско 
веће општине Прибој, на седници одржаној телефонским путем, дана  07.03.2017. године,  доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о образовању Комисије за расподелу средстава у спорту и категоризацију спортских организација 
 
 I Образује се Комисија за расподелу средстава у спорту и категоризације спортских 
организација. 
 II  Задатак  Комисије је да: 

- врши оцењивање, односно бодовање и категоризацију спортске организације у складу са 
утврђеним критеријумима и доставља предлог Председнику општине предлог за утврђивање 
ранг-листе спортских организација; 

- врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога, на основу Закона и  Правилника  и 
доставља Општинском  већу предлог за одобравање програма; 

-  прати испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 
програма;  

-  прати испуњење услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених 
Законом и овим Правилником;  

-  прати усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта у 
општини Прибој, циљевима програма развоја спорта у општини Прибој и циљевима 
Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији; 

-  врши вредновање квалитета предлога програма; 
- утврђује предлог о додели средстава за реализацију годишњих и посебних програма; 
- врши административну (формалну) проверу и оцену испуњености услова и критеријума у 

погледу носиоца програма, форме предлога програма и адекватности предложеног 
програма, утврђених Законом, Правилником, aктом из члана 2. став 6. и јавним позивом; 

- врши вредновање квалитета програма према критеријумима утврђеним применом 
вредновања у складу са Правилником и актом из члана 2. став 6. овог Правилника и утврђује 
предлог Општинском већу за одобрење програма; 

- доставља предлог за одобравање програма Општинском  већу; 
- сваки члан Комисије врши оцењивање достављених програма према табелама вредновања, а 

укупан број бодова се утврђује на основу просечних оцена у оквиру појединих секција; 
-  утврђује прелиминарни предлог за одобрење програма Спортског савеза у области спорта; 
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- установљава оквир за преговоре и води преговоре, с тим да се током преговора обавезно 
дефинише и које ће се програмске активности реализовати, уколико се програму требају 
одобрити мања средства од оних утврђених буџетом предлога програма; 

- након завршених преговора,  утврђује коначни предлог Општинском  већу, а може дати 
предлог да се програм не прихвати и не одобре средства; 

-  може ангажовати и одговарајуће стручњаке за спољну евалуацију реализације одобрених 
програма; 

- врши, по завршетку одобреног програма, анализу реализације програма и постизања    
планираних ефеката и о томе подноси предлог извештаја Општинском  већу. 

 
          III    У Комисију се именују : 
   1.Миломир Филиповић 
   2.Драгомир Минић 
   3.Саво Спасојевић 
   4. Денис Шарак 
   5.Филип Комарица 

            IV      Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 На седници Скупштине општине Прибој, одржаној 27.02.2017. године, усвојени су Правилник о 
категоризацији спортских организација и Правилник о одбравању и финансирању програма за 
задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта.  
 Правни основ за доношење Правилника о категоризацији спортских организација и  Правилника 
о одбравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта, 
прописан у члану 141. и члану 138. став 2. Закона о спорту. Правилником је прописано да рангирање 
спортских организација спроводи комисија за кетегоризацију спортских органаизација коју образује 
Преседник општине. Циљ доношења овог Правилника је да се утврди компетентност спортских 
организација у општини Прибој, за дугорочно остваривање потреба интереса грађана из области спорта 
у општини Прибој.  
 Правилником је предвиђено да програмом из области спорта, за чије се остваривање обезбеђују 
средства у буџету општине Прибој, пре усвајања на Општинском већу, Оштинско веће, на предлог 
Председника општине, образује стручну Комисију за оцену и избор годишњих и посебних програма, 
утврђивање предлога расподеле средстава, која обавља послове предвиђне Правилницима.  
 
 

     ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
    01 број : 06-76 од  07.03.2017. године 

 
                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                               Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
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