
 

Година  2018  Број 5 Прибој, 20.08.2018. године Излази по потреби 
Рок за рекламацију 10 дана 

 
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 
 На основу члана 49. став 2. и члана 51. став 1. тачка 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама  и јединицама  локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017), 
члана 79. став 1. тачка 7. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број:12/2008), 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 31.07.2018. године, телефонским путем, доноси  
 

Р  Е Ш  Е  Њ  Е 
о утврђивању престанка рада  на положају начелника Општинске управе Прибој 

 
 

I  Миомиру Чавићу, дипломираном правнику, утврђује се престанак рада на положају начелника 
Општинске управе Прибој, због ступања на дужност Локалног омбудсмана општине Прибој. 

 
II   Престанак рада на положају утврђује се са  даном  31.07.2018. године.  
 
III  Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
Миомир Чавић је постављен за начелника Општинске управе Прибој решењем Општинског већа 

општине Прибој,  број:  119-1/2018-02 од 21.06.2018. године.  
 Решењем Скупштине општине Прибој 01 број: 02-34 од 27.06.2018. године, Миомир Чавић је 

изабран за Локалног омбудсмана општине Прибој.   
Чланом 7. Одлуке о Локалном омбудсману (''Службени лист општине Прибој'', број: 4/2018), 

прописано је да Локални омбудсман пре ступања на дужност полаже заклетву  пред председником 
Скуштине општине Прибој. 

Дана 30.07.2018. године Миомир Чавић је обавестио Општинско веће да је пред председником 
Скуштине општине Прибој положио заклетву и да на дужност Локалног омбудсмана општине Прибој 
ступа дана  01.08.2018. године и да тражи да му престане рад на положају начелника Општинске управе 
Прибој  и радни однос у Општинској управи Прибој, са даном 31.07.2018. године.  

Чланом 49. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама  и јединицама  локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017), прописано је да општинско веће 
поставља и разрешава начелника управе и заменика начелника управе, а чланом 51. став 1. тачка 3. истог 
Закона прописано је да службенику престаје рад на положају ступањем на функцију у државном органу, 
органу аутономне покрајине или органу јединице локалне самоуправе. 

Чланом 53. став 1. истог Закона прописано је да се престанак рада на положају утврђује решењем 
које доноси орган надлежан за постављање службеника, у року од 8 дана од дана наступање разлога због 
којих је рад на положају престао.  



Број  5/2018                                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ                                

2 | С т р а н а  
 

Чланом 79. став 1. тачка 7. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број: 
12/2008), прописано је да Општинско веће поставља и разрешава начелника Општинске управе.  

Имајући у виду све горе наведено, Општинско веће општине Прибој донело је решење као у 
диспозитиву.  

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења није допуштена жалба, али се може покренути управи 
спор тужбом Управном суду Београд, у року од 30 дана од дана достављања истог.  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 број:119-2/2018-02 од  31.07.2018. године 
 

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

______________________ 
     
 На основу члана 56. став 2. и члана 49. став 2. тачка 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама  и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017),  
чланa 79. став 1. тачка 7. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број 12/2008), 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 31.07.2018. године, телефонским путем, доноси  
 

Р  Е Ш  Е  Њ  Е 
о постављању вршиоца дужности начелника Општинске управе Прибој 

 
I  Ђорђе Дујовић, дипломирани правник, поставља се за вршиоца дужности начелника 

Општинске управе Прибој, до постављањa начелникa Општинске управе Прибој, на основу 
јавног конкурса за попуњавање положаја , а најдуже на три месеца. 

 
II  Вршилац дужности начелника Општинске управе Прибој ступа на положај даном доношења 

решења о постављењу на положај. 
 
III Вршилац дужности начелника Општинске управе Прибој има сва права и дужности 

начелника.  
 
IV  Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
Чланом 49. став 2.  Закона о запосленима  аутономним покрајинама јединице локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'', број: 21/2016 и 113/2018) прописано је да општинско веће 
поставља и разрешава начелника општинске управе и заменика начелника општинске управе, а чланом 
56. став 2. истог Закона прописано је да, уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављања начелника управе, као и кад начелник управе није у могућности да обавља 
дужност дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности, службеника који испуњава утврђене 
услове за радно место службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на 
3 месеца без спровођења јавног конкурса. 
     Чланом 50. став 2.  Закона о запосленима  аутономним покрајинама јединице локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'', број : 21/2016 и 113/2017)  прописано је  да начелника управе, која 
је образована као јединствени орган, може бити постављено лице које има стечено високо образовање из 
научне области правне науке 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 и најмање пет 
година радног искуства у струци. 
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       С обзиром да  Ђорђе Дујовић, дипломирани правник  из Прибоја, испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају, одлучено је као у диспозитиву решења. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења није допуштена жалба, али се може покренути управи 
спор тужбом Управном суду Београд у року од 30 дана од дана достављања истог.  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 број:119-3/2018-02 од  31.07.2018. године 
 

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

______________________ 
 
 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр.129/07, 83/14),  члана 95. 
став 2., а у вези са чланом 96. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016,113/17), члана 9. Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016) и члана 79. Статута oпштине Прибој („Службени лист 
општине Прибој“, бр. 12/08), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној  20.08.2018.године,  
доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 именовању Комисије за спровођење поступка за попуњавање положаја, односно начелника 

Општинске управе 
 

  Именује се Конкурсна комисија за избор начелника Општинске управе општине Прибој(у даљем 
тексту: Конкурсна комисија), у саставу:  

 1. Борис Мрдовић, дипломирани правник  
 2. Кристина Папан, дипломирани политиколог  
 3. Марија Раковић, дипл.правник 

 Чланови Комисије бирају већином гласова председника Конкурсне комисије.  
 
У складу са подзаконским прописима, Конкурсна комисија спроводи изборни поступак за избор 

начелника Општинске управе општине Прибој . 
У складу са општим правним актима Општине Прибој, стручне и административно-техничке 

послове за потребе Општинског већа, Скупштине општине и њихових радних тела и комисија, врши 
Општинска управа. 

 Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.  
 

Образложење 
Чланом 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/17) прописано је да пре оглашавања јавног конкурса за 
попуњавање положаја Веће образује конкурсну комисију.  

Чланом 96. овог Закона прописано је да изборни поступак спроводи конкурсна комисија од три 
члана. Најмање један члан комисије мора имати стечено високо образовање 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, један члан који је стручан у области за коју се попуњава положај и службеник који обавља 
послове из области управљања људским ресурсима.  
 Задатак Конкурсне комисије , као и послови које обавља и поступак ближе су уређени чл. 95-98 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Службени 
гласник РС“, бр. 21/16,113/17), односно Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
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попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 95/16). 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
   број:02-25/2018-02 од 20.08.2018.године 

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

______________________ 
 
 На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'', број: 21/2016, 113/2017), члана 59. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС, број:129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), 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 изменама и допунама Одлуке о Општинској управи Прибој (''Службени лист општине Прибој'', 
број:10/2017), на предлог в.д. начелника Општинске управе општине Прибој, Општинско веће општине 
Прибој, дана 20.08.2018. године,  доноси  
 

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

ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
 

Члан 1.  
 У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине 
Прибој („Сл.лист општине Прибој“, број:1/17, 3/17 и 1/18), у члану 15, одељак Ц-Одељење за општу 
управу и заједничке послове, врше се следеће измене: 
 
 -Радно место“службеник за јавне набавке“, под редним бројем 5, уместо звања „самостални 
саветник“ уписује се „млађи саветник“, а после речи „услови“ даљи текст се мења и гласи:“ стечено 
високо образовање из области правних или економских наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основим 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, положен испит за службеника за јавне набавке, најмање једна година радног 
искуства и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).  
 
 -Радно место “млађи саветник за људске ресурсе“, под редним бројем  6, мења се и гласи: 
“самостални саветник за људске ресурсе“, уместо звања “млађи саветник“ уписује се „самостални 
саветник“, а после речи “услови“ даљи текст се мења и гласи: “ стечено високо образовање из области 
правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основим студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног 
искустава у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет)“  
 

Члан 2. 
 Правилник објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
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 Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Прибој“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
број : 110-6/2018-02 од  20.08.2018. године 

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

______________________ 
 
 На основу члана 79. став 11. Статута општине Прибој („Сл.лист општине Прибој“, број:12/08) и 
члана 26. Пословника о раду Општинског већа (''Сл. Лист општине Прибој'', број: 16/08), Општинско 
веће општине Прибој, на седници одржаној 20.08.2018.године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 

у Завичајном музеју Прибој. 
 
 I Даје се сагласност на  Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
Завичајног музеја Прибој од  09.07.2018. године. 
 
 II  Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
 број:02-26/2018-02 од  20.08.2018.године 

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

______________________ 

 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа (''Сл. Лист општине Прибој'', број: 
16/08) и  члана 6. Правилника о награђивању ученика из буџета општине Прибој (''Сл. лист општине 
Прибој“, број: 6/17), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 20.08.2018. године, доноси 

З А К Љ У Ч А К 
о награђивању ученика који полазе у први разред основне школе у школској 2018./19. години 

 Ученицима који су уписани у први разред основне школе школске 2018./19. године, на подручју 
општине Прибој, одобрава се новчана награда у износу од по 6.000,00 динара.  
 Додела новчних награда из тачке 1. овог Закључка вршиће на основу обавештења достављених 
општини Прибој од стране основних школа које имају седиште на подручју општине Прибој, а из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2018. годину (''Сл. лист општине Прибој'', 
број: 10/17 и 3/18). 
 Закључак објавити у ''Службеном листу општине Прибој''. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
број:61-11/2018-02 од  20.08.2018. године 

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

______________________ 
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 На основу члана 2. став 2. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини („Сл.лист 
општине Прибој“, број: 2/2007), члана 79. став 1.тачка 12.Статаута општине Прибој („Сл.лист општине 
Приој“, број:12/2008) и члана  26.Пословника о раду Општинског већа општине Прибој („Сл.лист 
општине Прибој“, бр.16/2008), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној  
20.08.2018.године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на решење Председника општине бр.351-22/2018 од 04.07.2018. године 

 
 Даје се сагласност на решење Председника општине Прибој број: 351-22/2018 од 
04.07.2018.године о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини непосредном 
погодбом, ради исправке граница суседних катастарских парцела. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
број:350-29/2018-02 од  20.08.2018. године 

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

______________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

                                                                   НАЗИВ АКТА ____                                                 Страна     
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