Година 2021 Број 7

Прибој, 01.12.2021. године

Излази по потреби
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 и 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др.закон),члана
59.став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС,број:129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018),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, 95/2018 и 86/2019-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),Одлуке о Општинској управи Прибој
(„Службени лист општине Прибој“, број:16/2008 и 10/2017), на предлог начелника Општинске управе
општине Прибој, Општинско веће општине Прибој, дана 30.11.2021. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОПУНАМА 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, 3/17,1/18, 5/18 и 12/20) у члану 14., 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
Службеници – извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник

_____ радних места

_____ службеника

Број радних места
9
13
9
2
1

Број службеника
9
14
9
2
2
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Виши референт
Референт
Млађи референт
Укупно:
Намештеници
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

12
46 радних места

12
48 службеника

Број радних места
4
4

Број намештеника
4
5

8 радних места

9 намештеника

Укупно:

Члан 2.
У члану 15. Одељак „Ц“- Одељење за општу управу и заједничке послове , после радног места под
редним бројем 9.Заменици матичара,додаје се ново радно место 9.а које гласи:
9а.Послови матичара –заменик матичара
број извршилаца: 1
звање:млађи саветник
опис послова: Обавља послове вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих држављана
у Регистар матичних књига и у папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти,
држављанства и других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све
статусне промене у одговарајуће матичне књиге; обавља чин склапања брака; врши издавање јавних
исправа, уверења и потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава
надлежне органе о насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; уступа и
доставља податке из службених евиденција којима располаже на захтев других органа ради спровођења
управног поступка и њихове надлежности у веб сервисима, стара се о формирању и чувању
документације и матичне архиве, обавља и друге послове по налогу руководиоца.
услови: стечено високо образовање у области правних,економских или политичких 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 основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара и
овлашћење за обављање послова матичара; завршен приправнички стаж или најмање пет година
проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, познавање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет).
Члан 3.
Распоређивње службеника извршиће се у року од 30 дана од дана ступања на снагу Правилника.
Члан 4.
Правилник објавити у ,,Службеном листу општине Прибој“.
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Члан 5.

Правилник о допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Прибој ступа на снагу осмог дана од објављивања у ,,Службеном
листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број:110-2 од 30.11.2021. године

_____________________

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

На основу члана 2. став 2. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини („Сл. лист
Општине Прибој“, бр. 2/2017), члана 65. Статута Општине Прибој („Сл. лист Општине Прибој“, бр.
1/2019) и члана 26. Пословника о раду Општинског већа Општине Прибој („Сл. Лист Општине Прибој“,
бр. 16/2008), Општинско веће Општине Прибој, на седници одржаној 12.11.2021. године, телефонским
путем, донело је
ЗАКЉУЧАК
Даје се сагласност на решење Председника општине Прибој 03 број: 46-7/2021 од 04.11.2021.
године о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта, кат. парцеле 950/6 КО Бања, површине
5269 м2, из јавне својине општине Прибој, прикупљањем понуда јавним оглашавањем.
Закључак објавити у „Службеном листу општине Прибој“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 350-33 од 12.11.2021. године

_____________________

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

На основу члана 69. став 2. Закона о буџетскок систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 3. и 10. Одлуке о буџету општине Прибој
за 2021. годину („Сл. лист општине Прибој“, бр. 16/2020, 1/2021 и 2/2021), Општинско веће општине
Прибој, на седници одржаној 18.11.2021. године, телефонским путтем, доноси:
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
I Из средстава текуће буџетске резерве општине Прибој, утврђених Одлуком о буџету општине
Прибој („Службени лист општине Прибој“, бр. 16/2020, 1/2021 и 2/2021), раздео 5 – Општинска управа,
програмска активност 0602-0009 – текућа резерва, позиција 70/0, ек. класификација 499000, одобравају
се средства:
1. У корист позиције 21/0, Раздео 2 – Председник општине, програмска активност 2101-0002 Функционисање извршних органа, економска класификација 423000 – Услуге по уговору у износу од
3.000.000,00_ динара.
2. У корист позиције 43/0, Раздео 5 –Општинска управа, програмска активност 1501 –Локални
економски развој, економска класификација 481000 –Дотације невладиним организација у износу од
2.000.000,00 динара.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.
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III Ово решење објавити у“ Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Чланом 69. став 2. Закона о буџетскок систему систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), предвиђено је да се средства текуће буџетске
резерве користе за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току
године покаже да апропријације нису биле довољне. Чланом 10. Одлуке о буџету општине Прибој за
2021. годину („Сл.лист општине Прибој“, бр. 16/2020, 1/2021 и 2/2021), предвиђено је да Решење о
употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве, на предлог Општинскe управe, Одељење за
друштвене делатности, финансије и буџет, доноси Општинско веће.
Како средства за апропријације нису била довољна, распоређена су средства како је наведено у
диспозитиву овога Решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 400-102 од 18.11.2021. године

_____________________

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

На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл. Лист општине Прибој“,
бр.16/08),Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 30.11.2021. године, телефонским
путем, разматрало је захтев МЗ Саставци за новчану помоћ потребну за подмиривање основних
животних потреба породице Дробњаковић и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2021. годину („Сл. лист
општине Прибој“, бр. 16/20, 1/21,2/21) раздео 5 – Општинска управа, програм 0901, – Социјална и дечија
заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472000 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета, позиција 45, одобравају се средства Светлани Дробњаковић , у износу од
60.000,00 динара, на име помоћи.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину (Сл. лист општине Прибој, бр. 16/20,
1/21, 2/21) опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће бити реализована преко
Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима за помоћ, Општинско веће је
прибавило мишљење Центра за социјални рад и утврдило да је лице у стању материјалне потребе за
траженим средствима.
Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења.
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Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30 дана
од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553- 16 од 30.11.2021. године

_____________________

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

САДРЖАЈ
НАЗИВ АКТА ____
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• Правилник о допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Прибој..............................................................................................................................................................
• Закључак......................................................................................................................................................................................
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