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29.11.2012.године

I AКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На основу члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатностима од општег
интереса („Сл.гласник РС“, бр.25/00; 25/02: 107/05 и 123/07); члана 7. и члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Србије», бр129/07); члана5. и члана 10. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, бр.88/2011); Одлука скупштина општина Нова Варош, Прибој,
Пријепоље и Сјеница о приступању оснивања Јавног комуналног предузећа за управљање изградњом
РЕГИОНАЛНЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ ЧВРСТОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА "БАЊИЦА", односно за
финансирање изградње, експлоатацију и одржавање исте, за територије општина Нова Варош, Прибој,
Сјеница и Пријепоље и члана 46. став 1. тачка 9. Статута општине Прибој ("Службени лист општине
Прибој", бр.12/2008) Скупштина општине Прибој,на седници одржаној дана 29.11.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о оснивању јавног комуналног предузећа
РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА ЧВРСТОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА БАЊИЦА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Јавно комунално предузеће “РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА ЧВРСТОГ
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА БАЊИЦА” (у даљем тексту: Предузеће) основано је да послује ради изградње,
експлоатације и одржавања регионалне санитарне депоније комуналног чврстог отпада.
ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 2.
Оснивач Јавног комуналног предузећа је:
Скупштина општине Нова Варош ул.Карађорђева бр.32, Матични број 07239017;
Скупштина општине Прибој ул.12 јануара бр.108, Матични број 07158211
Скупштина општина Сјеница ул.Краља Петра I, бр.1, Матични број 07192436
Скупштина општина Пријепоље ул.Трг Братства јединства бр.1, Матични број 06789919
Предузеће послује средствима у државној својини.
Предузеће може користити средства и у другим облицима својине.
Предузеће одговара за своје обавезе у правном промету целокупном својом имовином (потпуна
одговорност).
II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 3.
Пословно име Предузећа гласи: Јавно комунално предузеће «РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА
ДЕПОНИЈА ЧВРСТОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА БАЊИЦА » Нова Варош.
Текст пословног имена Предузећа исписује се:
ћирилицом и латиницом: Јавно комунално предузеће «РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА
ДЕПОНИЈА ЧВРСТОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА БАЊИЦА», Нова Варош.
Скраћено пословно име Предузећа гласи: ЈКП «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА БАЊИЦА », Нова
Варош.
Текст скраћеног пословног имена Предузећа исписује се:
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Ћирилицом и латиницом: ЈКП «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА БАЊИЦА» Нова Варош
Седиште Предузећа је у Новој Вароши, улица Карађорђева, број 114.
Одлуку о промени седишта и назива фирме доноси Управни одбор уз сагласност најмаање три скупштине
оснивача.
Члан 4.
Печат Предузећа је округлог облика, пречника 50 мм, по чијем се ободу исписује следећи текст:
Јавно комунално предузеће «РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА ЧВРСТОГ
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА БАЊИЦА», а у средини печата су исписане речи: Нова Варош.
Предузеће има и мали печат, пречника 30 мм који садржи следећи текст: ЈКП «РЕГИОНАЛНА
ДЕПОНИЈА БАЊИЦА », а у средини печата су исписане речи: Нова Варош.
Штамбиљ Предузећа је правоугаоног облика, дужине 60 мм и ширине 25 мм и садржи скраћено
пословно име Предузећа, место, датум и број, и служи за пријем и отпрему поште.
Начин употребе и број печата, малог печата и штамбиља и њихово чување, коришћење и
уништавање уређује се посебним актом директора Предузећа.
III. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 5.
Делатност Предузећа је:
Област 38. Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање
отпадних
материја
Група 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
Обухвата одлагање и третман пре одлагања чврстог и неопасног отпада кји није чврст:
-рад депонија неопасног отпада
-одлагање (збрињавање) неопасног отпада спаљивањем или инсинерацијом или другим методама,
са или без искоришћавања за производњу електричне енергије или паре, компоста, замене за горива, био
гас, пепео или други производи за даљу употребу
-третман органског отпада за одлагање
Група 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
Обухвата прераду металног и нематалног отпада и отпадака и остатака у секундарне сировине,
обично укључује физичке или хемијске процесе трансформације
Такође укључује поновну употребу материјала из токова отпада у форми: 1)сепарације и
разврставања материјала који се могу поново употребити из токова неопасног отпада или 2) сепарација и
разврставање мешовитог отпада који се може поново употребити као папир, пластика искоришћене
лименке и метали у различите категорије.
Примери физичког или хемијског процеса трансформације:
-механичко дробљење металног отпада из шкољке аутомобила, машиен за прање веша, бицикла и
слично
-механичко смањење великих гвоздених делова као железничких вагона
-сечење металног отпада, старих неупотребљивих возила
-друге методе механичког третмана ради смањења запремине, као што су сечење и пресовање
-регенерисање метала из фотографских отпадака на пр.фиксира, фотографског папира и филма
-регенерисање гуме, као што су кориишћење гуме за производњу секундарних сировина
-сортирање и пелетирање пластике за производњу секундарних сировина (за цеви, саксије, аплете
и сл.)
-прерада (чишћење, топљење, млевење) отпада од пластике или гуме у гранулате
-дробљење, чишћење и сортирање стакла
-дробљење, чишћење и сортирање других врста отпада, као што је грађевински отпад за добијање
секундарних сировина
-прерада употребљеног јестивог уља и масти ради добијања секундарних сировина
-прерада осталих отпадака од хране, пића, дувана и других остатака у секундарне сировине
Предузеће може да обавља и делатности које законом и Статутом нису утврђене као делатности
од општег интереса, али под условом да се не доводи у питање стално, континуирано и квалитетно
обављање делатности од општег интереса.
За обављање делатности које нису од општег интереса, Предузеће је обавезно да организује
посебну књиговодствену евиденцију о резултатима пословања.
Одлуку о промени делатности Предузећа доноси Управни одбор, уз сагласност најмање три
скупштине оснивача.
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IV КАПИТАЛ И ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 6.
Имовину Предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства
и хартије од вредности и друга имовинска права, укључујући и право коришћења добара у државној
својини, односно на добрима од општег интереса.
Почетну имовину предузећа чине новчана средства у износу од 14.405.427,00 динара и
непокретности на кат.парц.бр.431, 430/2, 430/1 и делови кат.парц.бр.444/1, 432, 433/3, 1129, 333, 419, 420,
421, 430/2 и 429/9 све КО Челице чију стварну вредност одређује надлежна институција.
Члан 7.
Предузеће не може располагати имовином без предходне сагласности најмање три скупштине
оснивача.
Предузеће може, без сагласности оснивача, прибављати и отуђивати покретну имовину мање
вредности, у складу са Законом о јавним набавкама, а на основу одлуке Управног одбора Предузећа.
V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 8.
Предузеће је дужно да делатности од општег интереса за које је основано, обавља на начин којим
се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга оснивачима, грађанима и другим
субјектима.
У случају поремећаја или прекида у пружању услуга, услед више силе или других разлога које
Предузеће није могло да предвиди, а ни спречи, уз обавезу да одмах предузме мере за отклањање узрока
поремећаја, односно прекида или на други начин обезбеди пружање услуга, Предузеће је обавезно да
истовремено о томе обавести осниваче.
У случају поремећаја у пословању предузећа, оснивачи су обавезни на предузимање мера
прописаних законом, а којима ће обезбедити услове за несметано функционисање предузећа у обављању
делатности за које је основано.
У случају поремећаја у пословању предузећа, које обавља делатност од општег интереса, оснивач
може предузети мере којима ће обезбедити услове за несметано функционисање предузећа и обављање
делатности за које је предузеће основано, осим ако је оснивачким актом и законом којим се уређује
обављање делатности од општег интереса другачије одређено, а нарочито:
1) промену унутрашње организације јавног предузећа;
2) разрешење органа које именује и именовање привремених органа предузећа;
3) ограничења права појединих делова предузећа да иступају у правном промету са трећим
лицима;
4) ограничење у погледу права располагања појединим средствима у државној својини;
5) друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег
интереса и оснивачким актом.
Члан 9.
Скупштине општина оснивача дају сагласност на:
o Одлуку о расподели добити и покрићу губитака,
o Дугорочне и средњорочне планове рада и развоја,
o Годишњи програм пословања за сваку календарску годину,
o Извештај о раду за предходну календарску годину.
VI ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 10.
Органи ЈКП «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА БАЊИЦА » су.
o Управни одбор, као орган управљања
o Надзорни одбор, као орган надзора и
o Директор, као орган пословођења
1. УПРАВНИ ОДБОР
Члан 11.
Управни одбор је орган управљања Предузећа.
Председника и чланове управног одбора предузећа именује и разрешава оснивач.
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Представници запослених у Управном одбору предлажу се на начин утврђен Статутом.
Председник управног одбора има заменика кога одређује оснивач актом о именовању управног
одбора.
Управни одбор броји 6 чланова од којих су четири представника оснивача и два из реда
запослених.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године и могу поново бити именовани.
Члан 12.
Председник Управног одбора сазива и преседава седницама Управног одбора, предлаже дневни
ред и потписује акте које доноси Управни одбор.
Члан 13.
Управни одбор ради на седницама и одлуке доноси већином гласова.
Начин рада Управног одбора уређује се Пословником о раду.
Члан 14.
Управни одбор Предузећа врши послове утврђене законом:
o доноси Статут,
o утврђује пословну политику,
o доноси дугорочне и средњорочне планове рада и развоја и годишњи програм пословања,
o усваја извештај о раду за предходну годину,
o одлучије о повећању, смањењу и улагању капитала,
o одлучује о статусним променама Предузећа,
o доноси акта о процени вредности државног капитала и исказивању тог капитала у
акцијама, као и програм и одлуку о својинској трансформацији,
o доноси инвестиционе одлуке,
o одлучује о располагању (прибављању и отуђењу) имовине Предузећа веће вредности, која
је у непосредној функцији остварења делатности од општег интереса за које је Предузеће
и основано,
o доноси акта о општим условима за пружање услуга из регистроване делатности,
o доноси одлуку о ценама услуга и висини накнада које плаћају непосредни корисници,
o доноси одлуке о расподели добити и покрићу губитка, по предходно прибављеном
мишљењу Надзорног одбора,
o усваја годишњи програм пословања, годишњи обрачун Предузећа, периодични извештај о
пословању, извештај о ревизији и годишњи попис средстава, по прибављеном мишљењу
Надзорног одбора,
o усваја годишњи извештај о пословању Предузећа,
o одлучује о кредитном задужењу код пословних банака, у складу са законом,
o доноси Пословник о раду Управног одбора,
o закључује уговор о раду са директором и решава о другим питањима које се односе на
његов радноправни статус,
o именује чланове сталних и повремених комисија за поједине области из своје
надлежности,
o врши и друге послове утврђене законом.
o

Члан 15.
Ради обезбеђења заштите општег интереса у предузећу, надлежни орган оснивача даје сагласност
на:
o
o
o
o
o
o
o

Статут,
Давање гаранција, аванса, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који
нису у оквиру делатности од општег интереса,
Одлуку о општим условима за пружање услуга,
Цене услуга и накнаде које плаћају непосредни корисници, осим за делатности које нису
од општег интереса,
Улагање капитала,
Статусне промене,
Акт о процени вредности државног капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и
програм и одлуку о својинској трансформацији,
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Друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса, у складу са
законом, статутима општина и оснивачким актом.

2. НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 16.
Надзорни одбор је орган надзора у Предузећу.
Надзорни одбор има укупно 5 (пет) чланова од којих су четири представника оснивача, а један из
реда запослених.
Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године.
Члан 17.
Надзорни одбор има председника и заменика председника кога именује и разрешава оснивач.
Председник Надзорног одбора сазива и преседава седницама Надзорног одбора, предлаже дневни
ред и потписује акте које доноси Надзорни одбор.
Члан 18.
Начин рада Надзорног одбора уређује се Пословником о раду.
Члан 19.
Надзорни одбор Предузећа:
o врши надзор над законитошћу рада Предузећа,
o прегледа периодичне и годишњи обрачун и утврђује да ли су сачињени у складу са
законом,
o утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Предузећа воде уредно и у складу са
законом, а може их дати и на вештачење,
o подноси извештај Управном одбору и Скупштинама општина о резултатима надзора,
o даје мишљење о предлозима за расподелу добити,
o разматра извештаје ревизора,
o доноси Пословник о своме раду,
o обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и оснивачким актом.
3. ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА
Члан 20.
Предузеће заступа и представља директор предузећа.
Директор има сва овлашћења у правном промету, у оквиру делатности уписаних у регистар
привредних субјеката.
Члан 21.
Директор Предузећа доноси Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, уз
сагласност извршног органа оснивача.
Члан 22.
Своје овлашћење за заступање директор Предузећа може пренети и на друге запослене у
предузећу, писаним пуномоћјем, којим се утврђују врсте и границе овлашћења за заступање.
Овлашћено лице из става 1. овог члана не може дати пуномоћје другом лицу.
Члан 23.
У случају спречености или одсутности, директора Предузећа замењује запослени у Предузећу,
кога овласти Управни одбор, на предлог директора.
Члан 24.
Директор Предузећа:
o организује и руководи радом и пословањем Предузећа,
o представља и заступа Предузеће у складу са законом и статутом,
o стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Предузећа,
o самостално доноси одлуке које нису у надлежности других органа,
o предлаже основе пословне политике, програма рада и плана развоја и предузима мере за
њихово спровођење,
o учествује у раду и извршава одлуке Управног одбора,
o доноси одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, услуга и радова,
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доноси одлуку о потреби заснивања радног односа, врши пријем у радни однос и
закључује уговор о раду са запосленим,
доноси одлуке о распореду радног времена и раду дужем од пуног радног времена,
именује чланове комисија за поједине области из своје надлежности,
стара о благовременој изради периодичних извештаја и годишњег обрачуна и о томе
подноси извештај Управном одбору,
обавља и друге послове у складу са законом и одлукама Управног одбора.

Члан 25.
Директора Предузећа именује и разрешава Управни одбор, по предходно прибављеној
сагласности најмање 3 скупштине оснивача.
Директор се именује на период од 4 године.
Предузеће објављује конкурс, најмање три месеца пре истека времена на које је именован
директор Предузећа.
Рок за подношење пријава не може бити краћи од осам дана од дана објављивања.
Управни одбор разматра благовремено пристигле пријаве кандидата који испуњавају услове и
утврђује предлог једног кандидата за именовање директора.
Члан 26.
За директора се може именовати лице које поред општих услова прописаних законом, испуњава и
следеће посебне услове:
1. да има VII степен стручне спреме- природног или друштвеног смера,
2. да има најмање 5 године радно искуства у струци
Члан 27.
Ако директор Предузећа није именован, Оснивач именује вршиоца дужности директора, до
именовања директора, а најдуже једну годину.
Вршилац дужности директора има сва овлашћења и дужности директора.
Члан 28.
Директор Предузећа је самосталан у вршењу послова из своје надлежности.
Плату директора одређује Управни одбор, у складу са законом.
Члан 29.
Директор Предузећа за свој рад одговара Управном одбору и Оснивачу.
Директор Предузећа може бити разрешен дужности директора и пре истека времена на које је и
именован у случајевима утврђеним законом.
Предлог за разрешење директора морају поднети најмање четири члана Управног одбора и три
скупштине оснивача.
VII ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 30.
Предузеће је дужно да предузима потребне мере заштите на раду, безбедности имовине и заштите
и унапређење радне и животне средине, у складу са Законом.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеди рационално коришћење природних
богатстава, урачунавање трошкова заштите животне средине у оквиру инвестиционих и производних
трошкова, примену прописа, односно предузимање мера заштите животне средине, у складу са законом.
VIII ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 31.
Статут је основни општи акт Предузећа.
Поред Статута у Предузећу се доносе и следећа акта:
o Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места,
o Правилник о рачуноводству,
o Пословник о раду Управног одбора,
o Пословник о раду Надзорног одбора,
Поред аката из става 1. овог члана у Предузећу се доносе и друга акта у складу са законом.
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Акта Предузећа не могу бити у супротности са законом и Статутом.
Измене и допуне аката врше се по поступку за њихово доношење.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
До именовања директора Предузећа, а најдуже једну годину, функцију вршиоца дужности
директора Предузећа обављаће Весна Цупарић из Нове Вароши, дипломирани инжењер пејзажне
архитектуре.
Члан 33.
До именовања Управног одбора Предузећа, именује се привремени Управни одбор у саставу:
-Џевад Бегановић, дипломирани хемијски инжењер из Пријепоља, председник
-Исмаил Махмутовић, дипломирани еконимста из Сјенице, заменик председника
-Ратомир Ђајић, машински техничар из Нове Вароши, члан
-Будимир Дамјановић, економиста из Прибоја, члан
Привремени Управни одбор донеће Статут Предузећа у року од 60 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Члан 34.
До именовања Надзорног одбора именује се привремени Надзорни одбор у саставу:
-Рајко Мрдак, дипломирани инжењер металургије из Прибоја, председник
-Стана Голубовић, дипломирани економиста из Нове Вароши, заменик председника
-Радивоје Мрдаковић, дипломирани економиста из Пријепоља, члан
-Исмет Пушин, инжењер грађевине из Сјенице, члан.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана задњег објављивања у Службеном гласилу
општине Оснивача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-114 од 29.11.2012. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел., с.р.

_________________
На основу члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Сл.гласник РС''број: 25/00,107/05) и члана 46. став 1. тачка 9. Статута општине Прибој
(Службени лист општине Прибој број:12/08), Скупштина општине Прибој на седници одржаној
29.11.2012. године, донела је
ОДЛУКА
о изменама и и допунама Одлуке о оснивању Jавног предузећа
''Топлана Прибој'' Прибој
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа ''Топлана Прибој'' Прибој (''Службени лист општине
Прибој'', број: 8/2012) у члану 1. додаје се став 3. који гласи:
''Седиште оснивача је у Прибоју, Улица 12. јануар 108, матични број 07158211''.
Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
''Делатност предузећа је :
35.30 - снадбевање паром и климатизација.
Предузеће може обављати и друге делатности које су у функцији уписане делатности, а које се
уобичајено врше уз уписану делатност ради потпунијег искоришћавања капацитета и материјала.''
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Члан 3.
У члану 8. додаје се став 1. који гласи:
''Средства за оснивање и рад Јавног предузећа чине уписана новчана средства у укупном износу
од 100.000,00 динара.
Досадашњи став 1. постаје став 2.а досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 4.
Члан 22. мења се и гласи:
Оснивач ће именовати председника и чланове Управног и Надзорног одбора у року од 6 месеци
од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
У члану 23.брише се став 2.
Члан 6.
Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Прибој''.
Члан 8.
Обавезује се Одбор за прописе да сачини пречишћен текст Одлуке о оснивању јавног предузећа
''Топлана Прибој'' и исти објави у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-112 од 29.11.2012.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

______________________
На основу члана 28. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Сл.гласник РС“,број:25/00 и 108/05) Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 29.11.2012.
године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на повећање цена грејања
ОДБИЈА СЕ давање сагласности на одлуку Управног одбора „ФАП-СТАН“ д.о.о Прибој о
повећању цена грејања, број 0611-1/12 од 01.11.2012.године, из разлога што су исте противне Уредби о
начину одређивања највиших и најнижих цена топлотне енергије у грејној сезони 2012/2013.години.
Препоручује се испоручиоцу топлотне енергије да образује цене грејања до износа: 83,35 динара
за стамбени простор и 125,02 динара за пословни простор, без ПДВ, што представља минималну
просечну цену, образовану у складу са Уредбом о начину одређивања највиших и најнижих цена
топлотне енергије у грејној сезони 2012/2013.години.
Цене образоване у складу са ставом 2. ове Одлуке могу се применити од 01.11.2012.године.
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-113 од 29.11.2012.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

_______________________
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На основу члана 48. и 56. став 6. Закона о локалним изборима /''Сл. гласник РС''број:129/07 и
54/11/, Скупштина општине Прибој на седници одржаној 29.11.2012. године, донела је
О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати одборницима и то:
Желимиру Бацетићу, са Изборне листе ''Покренимо Прибој-Српска напредна странка Томислав Николић''.
Милојку Цупари, са Изборне листе ''Демократска странка Србије-Драгомир Минић-Јоле.''
Самиру Шабанији , са Изборне листе ''Све заједно БДЗ-Емир Елфић”.
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 10.11.2012.године, утврђен је престанак
мандата одборницима Александру Драгојловићу са Изборне листе ''Демократска странка СрбијеДрагомир Минић-Јоле'', Фахрудину Алагићу са Изборне листе ''Све заједно БДЗ-Емир Елфић”, Миланки
Јевтовић- Вукојичић са Изборне листе ''Покренимо Прибој- Српска напредна странка -Томислав
Николић''.
Чланом 48.Закона о локалним изборима прописано је :
"Када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом
следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника."
Када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека времена на које
је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен
мандат - припаднику исте политичке странке.''
Општинска изборна комисија на седници одржаној 15.11.2012. године доделила је мандате
одборницима из става I решења и издала им уверење да су изабрани за одборнике.Нови одборници дали
су писмену сагласност да прихватају мандат.
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.
ПРАВНА ПОУКА: Против одлуке може се изјавити жалба надлежном Управном суду у року од
48 часова од дана доношења одлуке јединице локалне самоуправе.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 013- 75 од 29.11.2012. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

_______________________
На основу члана 131. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој број:12/08),
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 29.11.2012. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I Да се предлог Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених
лица и повратника у општини Прибој од 2013 – 2016. године, врати на даље проучавање и допуну
предлагачу.

Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

10
Страна_____

II Да се се формира Комисија од представника свих политичких партија које имају одборничке
групе у Скупштини и представника Комесеријата за избеглице Републике Србије која ће узети учешће у
доради овог плана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02 -118 од 29.11.2012. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

_______________________
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 129/07)
и члана 46. став 1. тачка 9. Статута Општине Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' број: 12/08), Скупштина
општине Прибој, на седници одржаној 29.11.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2011/2012. ГОДИНУ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''НЕВЕН'' ПРИБОЈ

I

УСВАЈА се Извештај о раду за 2011/2012. годину Предшколске установе ''Невен''

Прибој.
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02 -115 од 29.11.2012. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

______________________
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 129/07)
и члана 46. став 1. тачка 9. Статута Општине Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' број: 12/08), Скупштина
општине Прибој, на седници одржаној 29.11.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗА 2012/2013. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ ''НЕВЕН'' ПРИБОЈ
I Даје се сагласност на План рада за 2012/2013. годину Предшколској установи
''Невен'' Прибој .
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-116 од 29.11.2012. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

______________________

Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

11
Страна_____

На основу чланова 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник
РС'''бр. 72/09 и 52/11), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 29.11.2012. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МАШИНСКО - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
I Разрешава се ЈЕЛЕНА РАТКОВИЋ, дужности члана Школског одбора Машинско-електротехничке
школе,предстваница локалне самоуправе.
II Именујe се РАДОЈЕ ПЕЈОВИЋ, за члана Школског одбора Машинско-електротехничке школе,
представница локалне самоуправе.
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Прибој''.
Образложење
Законом о основама система образовања и васпитања, у члану 53. прописано је да је школски
одбор орган управљања у школи.
Чланом 54. 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 55.Закона прописано
је да Скупштина општине може разрешити члана школског одбора пре истека мандата, на иницијативу
овлашћеног предлагача. С обзиром да је Јелена Ратковић именована и у школски одбор О.Ш.'' Десанка
Максимовић,испред запослених,овлашћени предлагач предлаже да се уместо Јелене Ратковић,за члана
школског одбора Машинско-електротехничке школе именује Радоје Пејовић,медицински техничар из
Прибоја.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-117 од 29.11. 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

_______________________
II АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.11.2012. године, разматрало је захтев
Синдикалне организације Општинске управе Прибој за помоћ у трошковима превоза превоза за
једнодневни обилазак манастира Острог и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012.годину(„Сл.лист
општине Прибој“,број:7/11 и 9/12 ), раздео 3, функција 130, апропријација 41, ек.класификација 499текућа буџетска резерва, одобравају се средства Синдикалној организацији Општинске управе Прибој, у
износу од 46.000,00 динара, на име помоћи у трошковима превоза.
II За овај износ умањиће се апропријација 41-текућа буџетска резерва, а увећаће се
апропријација 33-трошкови превоза.
III Средства ће се пренети на жиро рачун Синдикалне организације Општинске управе Прибоj.
IV Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
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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:06-167 од 19.11.2012.године

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

_______________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.11.2012. године, разматрало је захтев Друштва
за церебралну и дечју парализу за новчану помоћ за школовање Лисица Татјане и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:7/11 и 9/12 ), раздео 3, функција 130, апропријација 41, ек.класификација 499текућа буџетска резерва, одобравају се средства Лисица Татјани, у износу од 10.000,00 динара, на име
помоћи за школовање.
II За овај износ умањиће се апропријација 41-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
75-средства за проширене видове социјалне зашите.
III Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој.
IV Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
V Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-167 од 19.11.2012.године

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

_______________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.11.2012. године, разматрало је захтев Ирфана
Хрустемовића за новчану помоћ потребну за накнаду штете која је проузрокована пожаром и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012.годину(„Сл.лист
општине Прибој“,број:7/11 и 9/12 ), раздео 3, функција 130, апропријација 41, ек.класификација 499текућа буџетска резерва, одобравају се средства Ирфану Хрустемовићу, у износу од 50.000,00 динара, на
име накнаде штете која је проузрокована пожаром.
II За овај износ умањиће се апропријација 41-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
75-средства за проширене видове социјалне заштите.
III Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој.
IV Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
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V Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-167 од 19.11.2012.године

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

_______________________
На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.11.2012. године, разматрало је захтев Драгана
Кнежевића за новчану помоћ потребну за лечење болесног детета и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012. годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:7/11 и 9/12 ), раздео 3, функција 130, апропријација 41, ек.класификација 499текућа буџетска резерва, одобравају се средства Драгану Кнежевићу, у износу од 50.000,00 динара,на име
помоћи у лечењу детета.
II За овај износ умањиће се апропријација 41-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
75-средства за проширене видове социјалне зашите.
III Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој.
IV Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
V Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI
Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-167 од 19.11.2012.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.

_______________________
На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.11.2012. године, разматрало је захтев Николе
Радића за новчану помоћ потребну за подмиривање основних животних потреба и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012. годину („Сл.лист
општине Прибој“,број:7/11 и 9/12), раздео 3, функција 130, апропријација 41, ек.класификација 499текућа буџетска резерва, одобравају се средства Николи Радићу, у износу од 10.000,00 динара, на име
помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 41-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
75-средства за проширене видове социјалне зашите.
III Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој.
IV Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
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V Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-167 од 19.11.2012.године

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

_______________________
На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној19.11.2012. године, разматрало је захтев
председника МЗ Забрњица за новчану помоћ породици преминулог Раденка Поповића и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012.годину(„Сл.лист општине
Прибој“,број:7/11 и 9/12 ), раздео 3, функција 130, апропријација 41, ек.класификација 499-текућа
буџетска резерва, одобравају се средства МЗ Забрњица,у износу од 10.000,00 динара,на име пружања
помоћи породици преминулог Раденка Поповића.
II За овај износ умањиће се апропријација 41-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
75-средства за проширене видове социјалне зашите.
III Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој.
IV Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
V Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-167 од 19.11.2012.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.

_______________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.11.2012. године, разматрало је захтев Виларет
Зарије за новчану помоћ потребну за школовање и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012.годину („Сл.лист
општине Прибој“,број:7/11 и 9/12 ), раздео 3, функција 130, апропријација 41, ек.класификација 499текућа буџетска резерва, одобравају се средства Виларет Зарији,у износу од 10.000,00 динара,на име
помоћи за школовање.
II За овај износ умањиће се апропријација 41-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
75-средства за проширене видове социјалне зашите.
III Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој.
IV Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
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V Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-167 од 19.11.2012.године

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

_______________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.11.2012. године, разматрало је захтев Есме
Ђозгић за новчану помоћ потребну за подмиривање основних животних потреба и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012.годину(„Сл.лист општине
Прибој“,број:7/11 и 9/12 ), раздео 3, функција 130, апропријација 41, ек.класификација 499-текућа
буџетска резерва, одобравају се средства Есми Ђозгић,у износу од 10.000,00 динара,на име помоћи за
подмиривање основних животних потреба.
II За овај износ умањиће се апропријација 41-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
75-средства за проширене видове социјалне зашите.
III Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој.
IV Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
V Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-167 од 19.11.2012.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.

_______________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.11.2012. године, разматрало је захтев
Завичајног музеја Прибој за новчана средства потребна за измирење заосталих трошкова, по основу
неплаћеног дуга Осигуравајућем друштву А.Д. ДДОР Нови Сад и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:7/11 и 9/12 ), раздео 3, функција 130, апропријација 41, ек.класификација 499текућа буџетска резерва, одобравају се средства Завичајном музеју Прибој, у износу од 202.702,00 динара,
на име измирења заосталих трошкова.
II За овај износ умањиће се апропријација 41-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
126-стални трошкови.
III Средства ће се пребацити на жиро рачун Завичајног музеја Прибој.
IV Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
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V Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-167 од 19.11.2012.године

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

_______________________
На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.11.2012. године, разматрало је захтев
Валентине Топаловић за учешће у спонзорисању штампања књиге песама и лирских записа и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012.годину(„Сл.лист
општине Прибој“,број:7/11 и 9/12 ), раздео 3, функција 130, апропријација 41, ек.класификација 499текућа буџетска резерва, одобравају се средства Валентини Топаловић,у износу од 20.000,00 динара,на
име помоћи у штампању књиге песма и лирских записа.
II За овај износ умањиће се апропријација 41-текућа буџетска резерва, а увећаће се
апропријација 75-средства за проширене видове социјалне зашите.
III Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој.
IV Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
V Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-167 од 19.11.2012.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.

_______________________
На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.11.2012. године, разматрало је захтев Ненада
Пенезића, председника Организационог одбора за обележавање века од Отоманске империје, за додатна
новчана средства потребна за реализацију планираних активности и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:7/11 и 9/12 ), раздео 3, функција 130, апропријација 41, ек.класификација 499текућа буџетска резерва, одобравају се средства Организационом одбору за обележавање века од
Отоманске империје, у износу од 140.200,00 динара, на име плаћања трошкова за реализацију планираних
активности.
II За овај износ умањиће се апропријација 41-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
129-специјализоване услуге.
III Средства ће се пренети на жиро рачун Завичајног музеја Прибој.
IV Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
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V Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Завичајном
музрју,подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-167 од 19.11.2012.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.

_______________________
На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.11.2012. године, разматрало је захтев
Александре Видојевић за новчану помоћ потребну за школовање и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012. годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:7/11 и 9/12 ), раздео 3, функција 130, апропријација 41, ек.класификација 499текућа буџетска резерва, одобравају се средства Александри Видојевић, у износу од 10.000,00 динара, на
име помоћи за школовање.
II За овај износ умањиће се апропријација 41-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
75-средства за проширене видове социјалне зашите.
III Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој.
IV Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
V Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-167 од 19.11.2012.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.

_______________________
На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.11.2012. године, разматрало је захтев Крћа
Милоша за новчану помоћ потребну за опремање стамбеног простора и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012. годину („Сл.лист
општине Прибој“,број:7/11 и 9/12 ), раздео 3, функција 130, апропријација 41, ек.класификација 499текућа буџетска резерва, одобравају се средства Крћа Милошу, у износу од 30.000,00 динара, на име
помоћи у опремању стамбеног простора.
II За овај износ умањиће се апропријација 41-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
75-средства за проширене видове социјалне зашите.
III Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој.
IV Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
V Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-167 од 19.11.2012.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.
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На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.11.2012. године, разматрало је захтев
СТР“БИМ“за накнаду штете на пословном објекту, која је прозрокована пожаром и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012.годину („Сл.лист
општине Прибој“,број:7/11 и 9/12 ), раздео 3, функција 130, апропријација 41, ек.класификација 499текућа буџетска резерва, одобравају се средства за СТР“БИМ“, у износу од 50.000,00 динара, на име
накнаде штете на пословном објекту, која је проузрокована пожаром.
II За овај износ умањиће се апропријација 41-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
75-средства за проширене видове социјалне зашите.
III Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој(жиро рачун подносиоца
захтева је:160-327691-98 Банка Интеса)
IV Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
V Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-167 од 19.11.2012.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.

_______________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.11.2012. године, разматрало је захтев Фадила
Хазировића за новчану помоћ потребну за адаптацију стамбеног објекта и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012.годину(„Сл.лист општине
Прибој“,број:7/11 и 9/12 ), раздео 3, функција 130, апропријација 41, ек.класификација 499-текућа
буџетска резерва, одобравају се средства Фадилу Хазировићу,у износу од 10.000,00 динара,на име помоћи
за адапацију стамбеног објекта.
II За овај износ умањиће се апропријација 41-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
75-средства за проширене видове социјалне зашите.
III Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој.
IV Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
V Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-167 од 19.11.2012.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.

_______________________
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На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.11.2012.године, разматрало је захтев Буњо
Смаила за накнаду штете која је прузрокована снежним падавинама и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012.годину(„Сл.лист општине
Прибој“,број:7/11 и 9/12 ), раздео 3, функција 130, апропријација 41, ек.класификација 499-текућа
буџетска резерва, одобравају се средства Буњо Смаилу,у износу од 50.000,00 динара,на име накнаде
штете од елементарних непогода.
II За овај износ умањиће се апропријација 41-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
75-средства за проширене видове социјалне зашите.
III Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој.
IV Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
V Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-167 од 19.11.2012.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.

_______________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.11.2012.године, разматрало је захтев Здравка
Аврамовића за новчану помоћ потребну за плаћање трошкова лечења болесне супруге и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012. годину („Сл.лист
општине Прибој“,број:7/11и 9/12), раздео 3, функција 130, апропријација 41, ек.класификација 499-текућа
буџетска резерва, одобравају се средства Здравку Аврамовићу, у износу од 15.000,00 динара, на име
помоћи у лечењу.
II За овај износ умањиће се апропријација 41-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
75-средства за проширене видове социјалне зашите.
III Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој.
IV Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
V Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-167 од 19.11.2012.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број:127/2007) и члана 79.
Статута општине Прибој („Сл.лист општине Прибој, број:12/08) Општинско веће општине Прибој, дана
23.11.2012. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о постављењу координатора Канцеларије за младe
члан 1.
Емир Вражалица, досадашњи координатор Канцеларије за младе у општини Прибој, због истека
рока на који је постављен, поставља се за координатора Канцеларије за младе, на период од 3(три)
месеца, са могућношћу поновног постављења.
Рок из става 1. овог Решења почиње да тече од 15.11.2012. године.
Именованом се одређује накнада плате у нето износу од 25.000,00 динара месечно.
члан 2.
Именовани има следеће задатке:
- иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта,
коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, здравства, културе,
равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета;
- учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политике, у
сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање;
- даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе општине;
- иницира припрему пројеката или учешће општине у програмима и пројектима за младе, у
циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у
надлежности општине;
- подстиче сарадњу између општине и омладинских организација и удружења и даје подршку
реализацији њихових активности;
- подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе
обавештама органе општине, даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе
који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање
и даје своје мишљење надлежном органу општине;
3.члан
Решење објавити у „Сл.листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-174 од 23.11.2012. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.
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