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21.05.2010.године

II АКТА СКУПШТИНЕ ОШТИНЕ

На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима /''Сл. гласник РС''број:129/07/,
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 21.05.2010. године донела је следећу
О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОИЗАБРАНИМ ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати новоизабраним одборницима и то:
1. Мирку Раковићу , са изборне листе Коалиција ''СРС-ДСС-Драгомир Минић- Јоле'';
2. Жељку Стикићу, са изборне листе Коалиција ''СРС-ДСС-Драгомир Минић- Јоле'';
3. Снежани Пријовић, са изборне листе. ''др. Драган Ћетковић – Гага'';
II Мандат новим одборницима траје до истека мандата одборника којима је престао мандат .
III Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
Образложење
На седници Скупштине општине Прибој одржаној 05.03.2010.године утврђен је престанак
мандат одборницима Драгу Дробањаковићу и Илинки Мојићевић са изборне листе Коалиција ''СРСДСС-Драгомир Минић- Јоле'',као и Драгану Пијевчевићу са изборне листе . '' др. Драган Ћетковић –
Гага'';
Чланом 48. Закона о локалним изборима, прописано је да кад одборнику престане мандат
пре истека времена на које је изабран, мандат припада подносиоцу изборне листе са чије је листе је
био изабран одборник коме је престао мандат. Тај мандат Изборна комисија додељује кандидату кога
одреди подносилац изборне листе . Изборна комисија одборнику издаје уверење да је изабран.
Мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат . Од кандидата се
пре потврђивања мандата прибавља писмена сагласност да прихвата мандат.
С обзиром да су подносиоци изборних листа одредили кандидата са изборне листе коме
додељују одборнички мандат и да је Изборна комисија издала Уверења да су одборници изабрани
,одлучено је као у диспозитиву Одлуке.
Чланом 56. став 6. Закона о локалним изборима прописано је да када Скупштина после
конституисања одлучује о потврђивању мандата нових одборника , у гласању, поред одборника, могу
учествовати и кандидати којима су мандати додељени у складу са чланом 48. овог Закона и који
имају уверење Изборне комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани.
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Чланом 56. став 7. Закона о локалним изборима прописано је да против одлуке донете у вези
са потврђивањем мандата одборника може се изјавити жалба надлежном Окружном суду у року од 48
часова дана доношења одлуке Скупштине једнице локалне самоуправе .
ПРАВНА ПОУКА: Против одлуке може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 48
часова од дана доношења .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 013-8 од 21.05. 2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
____________________
На основу члана 20. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), Уредбе о
одређивању активности чије обављање утиче на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 109/09),
Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапрђивање животне средине и
највишег износа накнаде („Сл. гласник РС“, бр. 111/09) и члана 46. став 1. тачке 3. и 7. Статута
општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 12/08), Скупштина општине Прибој на седници
одржаној 21.05.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
о накнади за заштиту и унапређивање животне средине
Члан 1.
Овом одлуком прописују се критеријуми, обвезници, висина и начин плаћања накнаде за
заштиту и унапређивање животне средине (у даљем тексту: накнада) на територији општине Прибој .
Члан 2.
Накнаду из члана 1. ове Одлуке обавезни су да плаћају:
1. власници, односно закупци стамбених и пословних зграда, станова и пословних
просторија по основу коришћења за становање, односно обављање пословне делатности,
2. привредни субјекти по основу коришћења земљишта за обављање редовне делатности
3. правна лица и предузетници, који обављају одређене активности које утичу на животну
средину
Члан 3.
Накнаду из члана 2. став 1. тачка 1. плаћају:
-власници, односно закупци стамбених зграда и станова, намењених и подобних за становање
у висини од 0,50 динара по метру квадратном стамбеног простора месечно
-власници, односно закупци пословних зграда и пословних просторија у висини од 1,50
динара по метру квадратном пословног простора месечно.
Накнаду из члана 2. став 1. тачка 2. плаћају привредни субјекти по основу коришћења
земљишта за обављање редовне делатности у висини 0,10 динара по метру квадратном земљишта
месечно.
Накнаду из члана 2. став 1. тачка 3. плаћају:
- правна лица и предузетници, који обављају одређене активности које утичу на животну
средину у висини 0.4 % оствареног прихода на годишњем нивоу.
Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде по више основа, највиши износ накнаде коју тај
обвезник плаћа не може бити већи од 0.4 % оствареног прихода на годишњем нивоу.
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Накнада из ставова 1. и 2. овог члана умањује се за 90% органима општине Прибој и јавним
предузећима и установама којима је оснивач општина Прибој.
Члан 4.
Земљиште из члана 3. став 2. ове одлуке је земљиште на којем није изграђен објекат или на
којем постоји привремена грађевина, као и земљиште на којем се не налази непокретност из става 1.
алинеја друга члана 3.
Земљиште из члана 3. става 2. не обухвата пољопривредно земљиште, шуме и шумско
земљиште.
Активности из члана 3. став 3. су пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну
средину и пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, и то:
I. Пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну средину:
1. Постројења
1) за прераду истрошеног нуклеарног горива
2) предвиђена
- за производњу или обогаћење нуклеарног горива
- за прераду истрошеног нуклеарног горива или високо радиоактивног нуклеарног отпада
- за трајно одлагање истрошеног нуклеарног горива
- за трајно одлагање нуклеарног отпада
- за прераду, складиштење и одлагање радиоактивног отпада
2. Постројења
1) за печење или синтеровање металне руде (укључујући сулфидну руду)
2) за производњу сировог гвожђа или челика (примарно или секундарно топљење) укључујући континуално
ливење, са капацитетом који прелази 2,5 t/h
3) за прераду у црној металургији
- топле ваљаонице са капацитетом изнад 20 t/h сировог челика
- ковачнице са аутоматским чекићима чија енергија прелази 50 kЈ по једном чекићу, код којих употребљена
топлотна снага прелази 20 МW
- постројења за наношење металних заштитних слојева на металне површине помоћу топљених купки, са
улазом који прелази 2 t/h сировог материјала
4) ливница црне металургије са производним капацитетом преко 20 t на дан
5) постројења
- за производњу обојених сирових метала из руде, концентрата или секундарних сировина путем
металуршких и/или хемијских процеса и/или електролитичких процеса
- за топљење укључујући и израду легура од обојених метала, као и израду корисних нуспроизвода
(рафинација, ливење, итд.), са капацитетом топљења од преко 4 t дневно за олово и кадмијум или 20 t дневно
за све остале метале
6) за површинску обраду метала и пластичних материјала коришћењем електролитичких или хемијских
процеса, где запремина када за третман прелази 30 m3
3. Постројења за
1) екстракцију, производњу, прераду и обраду азбеста и производа који садрже азбест
2) производњу цементног клинкера, цемента и креча у ротационим или другим пећима капацитета преко 500 t
дневно за производњу цементног клинкера или креча капацитета преко 50 t дневно у ротационим пећима
4. Комбинована хемијска постројења, тј. постројења за индустријску производњу супстанци код којих се
примењују поступци хемијске промене и у којима се поједини погони налазе један поред другог и
функционално су повезани, а намењени су за производњу
- основних (базних) органских хемикалија
- основних (базних) неорганских хемикалија
- вештачких ђубрива на бази фосфора, азота или калијума (проста или сложена ђубрива)
- основних (базних) производа за заштиту биља, као и биоцида
- основних (базних) фармацеутских производа уз примену хемијских или биолошких поступака
- и/или прераду и/или обраду експлозива
5. Експлоатација подземних вода или обогаћивање подземних вода код којих је годишња запремина
експлоатисане или обогаћене воде једнака количини од 10 милиона m3 или више
6. Објекти за интензиван узгој живине или свиња са капацитетом преко
- 85.000 места за производњу бројлера
- 40.000 места за живину у узгоју и експлоатацији
- 2.000 места за производњу свиња (преко 30 kg тежине)
- 750 места за крмаче
7. Индустријска постројења за производњу
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- целулозе из дрвне масе, сламе или сличних влакнастих материјала
- папира и картона са производним капацитетом који прелази 20 t/дан
II. Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
1. Пољопривреда, аквакултура и шумарство
1) системи за наводњавање и одводњавање - мелиоративни системи
- подручје на коме се простиру је веће од 20 hа
2) објекти за интензиван узгој и држање живине
- капацитета од 30.000 до 85.000 места за бројлере
- капацитета од 10.000 до 40.000 места за живину (укључујући и ловну перад)
3) објекти за интензиван узгој говеда
- капацитета 200 места за говеда и више
4) објекти за интензиван узгој
- свиња капацитета од 1.000 до 2.000 места за свиње
- крмача капацитета од 450 до 750 места за крмаче
5) објекти за интензиван узгој животиња са племенитим крзном
- капацитета преко 1.000 места за животиње са племенитим крзном
6) интензиван узгој риба у базенима и рибњацима
- за салмониде годишње производње 10 t и више
- за циприниде површине 5 hа и веће.
7) крчење шума ради прелажења на други тип коришћења земљишта
- подручје на коме се простире је веће од 10 hа
2. Производња и прерада метала
1) постројења за производњу сировог гвожђа или челика (примарно или секундарно топљење) укључујући
континуални поступак ливења
- сви пројекти који нису наведени под I.
2) постројења за прераду у црној металургији
- сви пројекти који нису наведени под I.
- вруће ваљаонице
- ковачнице са једним или више чекића или маљева
- за наношење површинских заштитних металних слојева у растопљеном стању
3) ливнице црне металургије
- сви пројекти који нису наведени под I.
4) постројења за топљење укључујући и израду легура од обојених метала, као и израду корисних нуспроизвода
(рафинација, ливење, итд.)
- сви пројекти који нису наведени под I.
5) постројења за површинску обраду метала и пластичних материјала коришћењем електролитичких или
хемијских поступа
- сви пројекти који нису наведени под I.
6) постројења за производњу или склапање моторних возила и производњу мотора за моторна возила
(аутомобили, аутобуси, теретна возила, пољопривредна, грађевинска и рударска механизација као и друга
возила на моторни погон)
- сви пројекти
7) постројења за производњу батерија и акумулатора
- сви пројекти
8) бродоградилишта (производња и/или поправка бродских трупова или мотора или делова брода)
- дужине брода 20 m или више
9) производња и поправка ваздухоплова
- сви пројекти са изузетком радова на редовном одржавању ваздухоплова
10) производња шинских возила
- сви пројекти
11) постројења за експлозивно деформисање метала
- сви пројекти
12) постројења за припрему, обогаћивање, печење и синтеровање металних руда, као и искоришћавање
јаловине
- сви пројекти
3. Индустријска прерада минерала
1) постројења за суву дестилацију угља (плинаре, тињајуће пећи и др.)
- сви пројекти
2) постројења за производњу цементног клинкера, цемента и креча у ротационим или другим пећима
- сви пројекти који нису наведени под I.
3) постројења за производњу стакла и стаклених влакана, укључујући производњу стакла које се добија
прерадом старог стакла
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- капацитета до 20 t на дан
4) постројења за топљење минералних материја, укључујући и производњу минералних влакана
- капацитета до 20 t на дан
5) постројења за производњу керамичких производа печењем (плочице, санитарна галантерија, кућни прибор од
керамике и порцелана и слично) као и производња грађевинског материјала печењем (цреп, цигла и слично)
- капацитета од 40 t до 75 t на дан
6) постројења за производњу асфалтних мешавина укључујући мобилна постројења
- капацитета преко 50 t на сат
4. Хемијска индустрија
1) обрада полупроизвода и производња хемикалија
- сви пројекти који нису наведени под I.
2) самостална постројења за производњу, прераду, формирање и паковање базних органских и неорганских
хемикалија, вештачких ђубрива на бази фосфора, азота и калијума (проста и сложена хемијска ђубрива)
производа за заштиту биља, као и биоцида, фармацеутских и козметичких производа, пластичних маса,
експлозива, боја и лакова, детерџената и средстава за одржавање хигијене и чишћење и др
- сви пројекти који нису наведени под I.
3) постројења за производњу минералних уља и мазива (дестилацијом, рафинацијом или на други начин)
- сви пројекти
5. Прехрамбена индустрија
1) постројења за производњу, третман, прераду или обраду производа из
- сировина животињског порекла (осим млека) капацитета од 10 t до 75 t на дан
- сировина биљног порекла капацитета од 30 t до 300 t на дан
2) постројења за прераду, паковање и конзервирање меса, поврћа и воћа
- капацитета преко 10 t на дан
3) постројења за производњу хране за животиње осим мешаона сточне хране за сопствене потребе
- капацитета преко 5 t на дан
4) постројења за обраду, третман и прераду млека
- капацитета од 5.000 литара до 200.000 литара на дан
5) постројења за захватање и прераду подземних вода, пуњење и паковање
- сви пројекти
6) постројења за производњу пива
- капацитета преко 3.000.000 литара годишње
7) постројења за производњу слада и квасца
- капацитета преко 200 t годишње
8) постројења за производњу слаткиша или сирупа
- капацитета преко 5.000 t годишње
9) постројења за производњу
- алкохолних пића капацитета преко 10.000 литара дневно
- безалкохолних пића капацитета преко 20.000 литара дневно
- сирћета капацитета преко 10.000 литара дневно
10) постројења за клање животиња
- капацитета од 3 t до 50 т на дан
11) постројења за прераду рибе
- капацитета преко 1 t дневно
12) постројења за производњу рибљег брашна или рибљег уља
- сви пројекти
13) постројења за производњу и прераду скроба
- капацитета преко 100 t дневно
14) постројења за производњу или рафинирање шећера коришћењем шећерне репе или сировог шећера
- сви пројекти
15) млинови и сушаре
- капацитета преко 200 t дневно
16) хладњаче (без погона за прераду сировине)
- капацитета преко 10 t расхладног флуида у систему
17) производња меласе
- сви пројекти
6. Индустрија текстила, коже, дрвета и папира
1) постројења за производњу папира и картона
- сви пројекти који нису наведени под I.
2) постројења за производњу производа од целулозе (иверица, лесонит, медијапан и шперплоча)
- сви пројекти
3) постројења за прераду, обраду и оплемењивање дрвета
- сви пројекти

Број

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

Страна

6

4) постројења за предтретман влакана, тканина и папира (прање, бељење, мерцеризација, штампање, хемијски
третман) или бојење влакана или тканина
- капацитета до 10 t на дан
5) постројења за штављење и обраду коже
- капацитета до 12 t на дан
7. Гумарска индустрија
1) постројења за производњу и прераду гуме и каучука
- сви пројекти
2) постројења за вулканизирање природног или синтетичког каучука уз коришћење сумпора или сумпорних
једињења
- сви пројекти.

Члан 5.
Утврђивање висине накнаде врши се решењем Општинске управе Прибој – службе за наплату
пореза.
У погледу застарелости рокова плаћања, обрачуна камате и осталог што није прописано овом
Одлуком, сходно ће се примењивати одредбе Закона о пореском поступку и пореској
администрацији.
Средства остварена од накнаде из става 1. овог члана користе се, преко буџетског фонда,
наменски за заштиту и унапређење животне средине, у складу са стратешким документима а према
локалним акционим и санационим плановима.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнади за заштиту и унапређење
животне средине (Сл. лист општине Прибој бр. 2/05).
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у (''Службеном листу Општине
Прибој'').
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 501-25 од 21.05 2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
____________________
На основу члана 35. став 10. и члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник
Републике Србије", број: 72/09), и члана 46. став 1. тачка 6. Статута општине Прибој ("Службени лист
општине Прибој", број 12/2008), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној
21.05.2010.године, доноси
ОДЛУКУ
о изради Плана детаљне регулације дела леве обале реке Лим
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације дела леве обале реке Лим (у
даљем тексту план), у новом делу града.
Члан 2.
Циљ израде плана је дефинисање планског и правног основа за уређење дела леве обале реке
Лим као комерцијално рекреативне зоне, у циљу ревитализавије и рехабилитације овог простора.
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Члан 3.
Границе планског подручја у основи су: нови мост код Електродистрибуције, улица Лимска,
жичани мост у новом делу града и река Лим.
Члан 4.
План садржи нарочито:
1) границу плана и обухват грађевинског подручја;
2)

поделу простора на посебне целине и зоне;

3)

намену земљишта;

4) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за
обележавање на геодетској подлози;
5)

нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);

6) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
7)

правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;

8)

економску анализу и процену улагања из јавног сектора;

9)

локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта;

10) графички део којим се приказује планирана намена,регулација и нивелација,
инфраструктурни системи, заштита животне средине и културних добара, а нарочито садржи и
композициони, обликовни и план партерног уређења,
Члан 5.
Рок израде плана је 3 месецa од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду плана обезбеђују се у буџету општине Прибој или из других извора, у
складу са законом.
Члан 7.
Обавезна је стратешка процена утицаја на животну средину.
Члан 8.
Излагање плана на јавни увид врши се после извршене стручне контроле. Излагање плана на
јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30 дана од дана оглашавања. Јавни увид
се врши у просторијама Општинске управе Прибој.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Прибој ".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 350-56 од 21.05 .2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
____________________
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На основу члана 32. и члана 16. Закона о локалној самоуправи („Службени лист РС“ број
129/07), члан 46. став 1. тачка 18. Статута Општине Прибој, „Службени лист општине Прибој 12/08“
и Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, број 44/89, 11/90,11/92,20/93,
53/93,28/94,36/98,44/98 и 55/04), Скупштина Општине Прибој на седници одржаној дана 21.05.2010.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
У ОБЛАСТИ ТРГОВИНЕ, УГОСТИТЕЉСТВА, ЗАНАТСТВА И УСЛУГА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Члан 1.
У Одлуци о одређивању радног времена у области трговине, угоститељства, занатства и услуга
на територији општине Прибој („Службени лист Општине Прибој“ број 3/09) у члану 7.после става 3.
додаје се нови став 4. који гласи:
Објекти у којима се не служи алкохолно пиће(објекти за спремање и продају брзе хране) радиће
радним даном од 6 – 24 часа а петком и суботом (дани викенда) од 6 – 02. часа наредног дана у
летњем периоду.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у („Службеном листу општине
Прибој“).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 130-1 од 21.05. 2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
____________________
На основу члана 46. тачка 7. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'',
број 12/08), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 21.05.2010. године, донела је
ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ
ПОВРШИНАМА У ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ ПРИБОЈА

I

УСВАЈА СЕ Програм за постављање мањих монтажних објеката на јавним
површинама.у градском подручју Прибоја.
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-24 од 21.05.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
___________________
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На основу члана 46. став 10. Статута општине Прибој, (''Сл.лист општине Прибој'' број:
12/08), и члана 13. Одлуке о оснивању Туристичке организације Прибој (''Сл.лист општине Прибој''
број: 2/05), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној, 21.05.2010. године донела је
ОДЛУКУ

I

Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни

Статута Туристичке организације

Прибој, коју је донео Управни одбор Туристичке организције Прибој, на седници одржаној
19.05.2010.године.
II Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Прибој''.
III Одлуку доставити: Туристичкој организацији Прибој и Архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-17 од 21.05.2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.

___________________
На основу члана 22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''бр.12/08), Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 21.05.2010 .године донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈП '' ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПРИБОЈ '' ЗА 2010. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања и Финансијски план ЈП ''Дирекција за
изградњу града Прибоја'' за 2010.годину који је донео Управни одбор предузећа бр:177/2010 од
15.03.2010.године.
II

Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-23 од 21.05.2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
____________________
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На основу члана 24. Статута Општине Прибој (''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08),
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 21.05.2010. године донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2009.
ГОДИНУ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ПРИБОЈ

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2009. годину Завичајног музеја
Прибој.
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-17 од 21.05.2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
____________________
На основу члана 24. Статута Општине Прибој (''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08),
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 21.05.2010.године донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2009. ГОДИНУ
ДОМА КУЛТУРЕ ''ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ''

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2009 годину
''Пиво Караматијевић''.

Дома културе

II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-18 oд 21.05.2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.

____________________

Број

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

Страна

11

На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/, Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 21.05.2010. године донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2009. ГОДИНУ
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ''СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПРИБОЈ''
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2009. годину Установе за
физичку културу '' Спортски центар Прибој''
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-21 од 21.05.2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.

____________________

На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/, Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 21.05.2010. године донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2009. ГОДИНУ
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ПРИБОЈ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2009. годину Градске библиотеке
Прибој .
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-20 од 21.05.2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
___________________
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На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/, Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 21.05.2010. године донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2009. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПРИБОЈ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду за 2009. годину Центра за социјални рад Прибој .
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-22 од 21.05.2010. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.

____________________

На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/, Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 21.05.2010. године донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2009. ГОДИНУ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ

I УСВАЈА СЕ
организације Прибој .

Извештај о раду и Финансијски извештај за 2009. годину Туристичке

II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-19 од 21.05.2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.

____________________
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На основу члана 90. тачка 7. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'',
број 12/08), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 21.05.2010. године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ЗА 2009. ГОДИНУ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе за 2009. годину.
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-23 од 21.05.2009. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
____________________

На основу члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''
број:12/08) и члана 8. Одлуке о оснивању Туристичке организације Прибој (''Сл.лист Општине
Прибој'' бр. 2/05), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној данa, 21.05.2010.године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ

I Разрешава се ВЕСНА ЈУГОВИЋ дужности
организације Прибој испред колектива на сопствени захтев.

члана Управног одбора

Туристичке

II Именује се JЕЛЕНА БОЈАТОВИЋ за члана Управног одбора Туристичке организације
Прибој испред колектива.
III Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој
Образложење
Чланом 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој(''Сл.лист општине Прибој''
број:12/08) прописано је да Скупштина именује и разрешава Управни одбор организација чији је
оснивач.

Број

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

Страна

14

Чланом 8.Одлуке о оснивању Туристичке организације Прибој (''Сл.лист Општине Прибој''
бр. 2/05) прописано је да председника и чланове Управног одбора Туристичке организације Прибој
именује и разрешава Скупштина општине. Весна Југовић поднела је оставку на место члана Управног
одбора Туристичке организације Прибој испред колектива, дана 20.04.2010.године.За новог члана
Управног одбора Туристичке организације Прибој испред колектива предлаже се Јелена Бојатовић.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-16 од 21.05.2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
____________________
На основу чланова 53. став 2. и 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Сл.гласник РС'''бр. 58/04, 62/04), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној
21.05.2010.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ ''БЛАГОЈЕ ПОЛИЋ'' КРАТОВО
I Разрешавају се РАТОМИР ГУДУРИЋ и ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ , дужности члана
Школског одбора ОШ ''Благоје Полић''Кратово.
II Именује се ВУЧЕТА НИКАЧЕВИЋ и СЛАВИЦА АВРАМОВИЋ , за чланове Школског
одбора ОШ ''Благоје Полић''Кратово.
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Прибој''.
Образложење
Законом о основама система образовања и васпитања ''Сл.гласник РС'' број: 62/03), у члану 52.
прописано је да је школски одбор орган управљана у школи.
Чланом 53. став 2. истог Закона прописано је да чланове органа управљања установе именује
и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а председника бирају чланови већином гласова
од укупног броја чланова органа управљања.Истим чланом прописано је да орган управљања
установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.Чланом
54.Закона прописано је да Скупштина општине може разрешити члана шлокског одбора пре истека
мандата, на иницијативу овлашћеног предлагача.Наставничко веће као овлашћени предлагач на
седници одржаној 06.04.2010.године, уместо Зорана Танасковића који је поднео захтев за разрешење
пре истака мандата, предложило је да се испред запослених у школи у школски одбор именује
Славица Аврамовић,професор географије.Ратомир Гудурић члан школског одбора испред локалне
самоуправе дао је изјаву да не жели да долази на седнице школског одбора па се уместо њега
предлаже Вучета Никачевић као представник локалне самоуправе.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 61-1 од 21.05.2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
____________________
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На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Сл.гласник РС'' број: 129/07) , Скупштина
општине Прибој, на седници одржаној 21.05.2010.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И
СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ И ЊИХОВИХ
ЗАМЕНИКА
1. Решење о разрешењу и именовању, председника, чланова и секретара Општинске изборне
комисије у сталном саставу и њихових заменика број:013-17 од 18.12.2008.године (''Сл.лист општине
Прибој'' број: 16/08),мењано решењем број:013-02 од 18.12.2009.године (''Сл.лист општине Прибој''
број: 6/09),допуњава се тако што после става I додаје се нови став који гласи:
'' II Општинскa изборна комисија броји 13 чланова.''
2. у ставу II који сада постаје став III диспозитива решења додаје се нова тачка 13.која гласи:
''13. За члана Општинске изборне комисије Његош Лековић по предлогу НС (Нова Србија).
За заменика Општинске изборне комисије Емануела Кулиновић по предлогу СДА (Странка
демократске акције)''.
3. Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном листу Општине
Прибој''.
Образложење
Председник скупштине општине обавештен је у писаној форми о конституисању нове
одборничке групе коју чине Социјалистичка партија Србије(четри одборника), Нова Србија (четри
одборника) и Странка демократске акције (један одборник ).Одборничка група има укупно 9
одборника.Пословником Скупштине регулисано је да одборничку групу може чинити најмање 3
одборника.
.
Чланом 14. Закона о локалним изборима између осталог (''Сл. гласник РС'' број 129/07)
прописано је да Изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање 6 чланова које
именује Скупштина јединице локалне самоуправе на предлог одборничких група у Скупштини
јединице локалне самоуправе сразмерно броју одборника .
Социјалистичка партије Србије и Нова Србија већ имају по једног члана,односно заменика у
Општинској изборној комисији.Конституисањем нове одборничке групе од 9 одборника а у складу
са чланом 14. Закона о локалним изборима,стекли су се услови да нова одборнича група сразмерно
броју одборника предложи једног члана,односно заменика члана Општинске изборне комисије.
У члану 13. Закона о локалним изборима прописано је да у решењу о именовању председника
и чланова органа за спровођење избора поред личног имена председника , односно члана мора бити
наведена његова политичка припадност или назив странке , односно, страначке коалиције на чији је
предлог именован.
Имајући у виду горе наведено, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења допуштена је жалба Управном суду у Београду у року од
24 чaса од доношења решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 013-7 од 21.05.2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
____________________
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',број: 129/07),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 4.08.2008.године, донело је
РЕШЕЊЕ
o постављењу начелника Општинске управе
I
За начелника Општинске управе Прибој поставља се Миомир Чавић, дипломирани правник
из Прибоја, на период од 5 година.
II
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
III
Решење доставити : начелнику Општинске управе и архиви Општинског већа.
Образложење
Чланом 56. став 1. Закона о локалној самоуправи приписано је да начелника Општинске
управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на период од 5 година.
Општинско веће је расписало Јавни оглас за постављење начелника Општинске управе. Оглас
је трајао од 16.07 до 31.07.2008.године.
На оглас се пријавио Миомир Чавић, дипломирани правник из Прибоја, који испуњава све
услове законом прописане .
Имајући у виду стручне, радне и друге квалификације кандидата, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30
дана од дана доношења овог решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број: 06-43 од 04.08.2008.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.

_____________________
На основу Одлуке о буџету општине Прибој за 2010.годину („Сл.лист општине Прибој“, број
6/09) и члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, број 16/08),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 23.04.2010.године,разматрало је захтев
Љиљане Дамјановић за новчану помоћ потребну за школовање и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:6/09) раздео 2,функција 130-Општинска управа,апропријација 39,економска
класификација 424-специјализоване услуге(финансирање услуга у области образовања,културе и
здравства)одобравају се средства Љиљани Дамјановић,у износу од 20.000,00 динара,на име помоћи за
школовање.
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II
Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева.
III Решење ће реализовати Општинска управа - Одељење за друштвене делатности,
финансије и буџет.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу
захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-51од 23.04.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
____________________
На основу Одлуке о буџету општине Прибој за 2010.годину („Сл.лист општине Прибој“, број
6/09) и члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, број 16/08),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 13.05.2010.године,разматрало је захтев Ђерић
Др Душана за признавање трошкова стручног усавршавања и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава предвиђених Одлуком о буџету за 2010.годину (''Сл.лист општине Прибој'' број
6/09), у разделу 2, глава 2.01, функција 130-Општинска управа, апропријација 39, економска
класификација 424 – специјализоване услуге (финансирање услуга у области образовања, културе и
здравства) одобравају се средства Ђерић Др Душану,у износу од 22.655,00 динара, на име помоћи у
стручном усавршавању.
II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтевa.
III Решење ће реализовати Општинска управа - Одељење за друштвене делатности,
финансије и буџет.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу
захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-55 од 13.05.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
____________________
На основу Одлуке о буџету општине Прибој за 2010.годину („Сл.лист општине Прибој“, број 6/09) и
члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, број 16/08), Општинско
веће општине Прибој, на седници одржаној 13.05.2010.године,разматрало је захтев Миломира Љујића
за новчану помоћ(спонзорство) у штампању књиге и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава предвиђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010.годину (''Сл. лист
општине Прибој“, број: 6/09), у разделу 2., глава 2. 01, функција 130, апропријација 47.2-текућа
резерва, економска класификација 499, одобравају се средства Миломиру Љујићу, у износу од
30.000,00 динара, на име помоћи за штампање књиге.
II
За назначени износ износ увећаће се глава 2.01-Општинска управа,функција
130,економска класификација 424-специјализоване услуге,апропријација 39.
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III Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева,број:180-1519133964002-63,
Alpha bank-Филијала Прибој.
IV Решење ће реализовати Општинска управа - Одељење за друштвене делатности,
финансије и буџет.
V Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу
захтева и архиви Општинског већа.
VI Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-55 од 13.05.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
____________________
На основу Одлуке о буџету општине Прибој за 2010.годину („Сл.лист општине Прибој“, број
6/09) и члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, број 16/08),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 21.05.2010.године,разматрало је Извештај
Туристичке организације Прибој о пословању Дечјег одмаралишта у Сутомору и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:6/09) раздео 2,функција 130-Општинска управа,апропријација 47.2,економска
класификација 499-текућа буџетска резерва,одобравају се средства Туристичкој организацији
Прибој,у износу од 500.000,00 динара,на име покривања текућих трошкова Дечјег одмаралишта у
Сутомору који нису били планирани Одлуком о буџету за 2010.годину.
II За назначени износ увећаће се средставa планирана у разделу 2,глава 2.12, апропријација
137,економска класификација 423-остале опште услуге(програми).
III Средства ће се пренети на жиро рачун Туристичке организације Прибој.
IV
Решење ће реализовати Општинска управа - Одељење за друштвене делатности,
финансије и буџет.
V Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу
захтева и архиви Општинског већа.
V
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-59 од 21.05.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
____________________
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