
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 

 

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 
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                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                               Лазар Рвовић, дипл. правник 

 


