
 

Година  2015  Број 4 Прибој, 30.06.2015. године Излази по потреби 
Рок за рекламацију 10 дана 

 
 
 I  АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
 

 На основу члана 43. Закона о јавној својини ( „Службени гласник Републике Србије“, број 

72/2011, 88/2013 и 105/2014 ), члана 20. Закона о локалној самоуправи( „Службени гласник Републике 

Србије“, број 129/2007 ) и члана 6. Одлуке о оснивању деоничарског друштва са ограниченом 

одговорношћу ''Индустријски паркови'' Прибој ( „Службени лист општине Прибој“, број 1/2015) 

Скупштина општине Прибој на седници одржаној 30.06.2015. године, донела је следећу 

 
О Д Л У К У 

o уносу неновчаног улога у основни капитал привредног друштва 
''Индустријски паркови доо Прибој'' 

 I Општина Прибој која је оснивач привредног друштва ''Индустријски паркови доо Прибој'', као 

неновчани улог у основни капитал овог привредног друштва, уноси следеће непокретности: 

А) објекти постојећи на кат. парц. бр. 557 КО Рача уписани у Лист непокретности бр. 512 КО Рача, као 

- "зграда бр. 1, објекат металопрерађивачке индустрије - ХАЛА БРАВАРИЈЕ, приземна, 

објекат има одобрење за употребу, Рача", 

- "зграда бр. 2, објекат металопрерађивачке индустрије - ХАЛА ПРЕСЕРАЈ, приземна, 

објекат има одобрење за употребу, Рача", 

- "зграда бр.3, остале зграде - КОНСТРУКТЕРСКО-ТЕХНИЧКИ БИРОИ СА 

РЕСТОРАНОМ, приземље+3 спрата, објекат има одобрење за употребу, Рача", 

- "зграда бр. 4, остале зграде - СКЛАДИШТЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, приземна, објекат 

има одобрење за употребу, Рача", 

- "зграда бр. 5, остале зграде - ЕНЕРГАНА - КОТЛАРНИЦА, приземље + 1 спрат, 

објекат има одобрење за употребу, Рача", 

- "зграда бр. 6, остале зграде - ДЕПОНИЈА ЗА УГАЉ, приземна, објекат има одобрење 

за употребу, Рача", 

- "зграда бр. 7, остале зграде - ТРАФОСТАНИЦА, приземље+1 спрат, објекат има 

одобрење за употребу, Рача",  

- "зграда бр. 8, остале зграде - КОМПРЕСОРСКО ПРЕТАКАЧКА СТАНИЦА, приземна, 

објекат има одобрење за употребу, Рача", 
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- "зграда бр. 9, остале зграде - СКЛАДИШТЕ ПРОПАНА, приземна, објекат има 

одобрење за употребу, Рача", 

- "зграда бр. 10, остале зграде - КОНТРОЛНО ДЕЖУРНА КАБИНА СКЛАДИШТЕ 

ГАСОВА, приземна, објекат има одобрење за употребу, Рача", 

- "зграда бр. 11, остале зграде - СКЛАДИШТЕ АЦЕТИЛЕНА, приземна, објекат има 

одобрење за употребу, Рача", 

- "зграда бр. 12, остале зграде - ИСПАРИВАЧКО РЕДУКЦИОНА СТАНИЦА, приземна, 

објекат има одобрење за употребу, Рача", 

- "зграда бр. 13, остале зграде - СКЛАДИШТЕ СО2/УГЉЕНИОКСИД, приземна, објекат 

има одобрење за употребу, Рача", 

- "зграда бр. 14, остале зграде - СКЛАДИШТЕ ТЕЧНОГ КИСЕОНИКА, приземна, 

објекат има одобрење за употребу, Рача", 

- "зграда бр. 15, остале зграде - ПОРТИРНИЦА СА ВАТРОГАСНОМ ГАРАЖОМ 

СПРЕМИШТЕМ, приземна, објекат има одобрење за употребу, Рача",  

- "зграда бр. 16, остале зграде - СТОЛАРСКА РАДИОНИЦА, приземна, објекат има 

одобрење за употребу, Рача",  

- "зграда бр. 17, остале зграде - СТОЛАРСКА РАДИОНИЦА, приземна, објекат има 

одобрење за употребу, Рача",  

- "зграда бр. 18, остале зграде - СТАНИЦА ОТПАДНИХ ВОДА, приземна, објекат има 

одобрење за употребу, Рача",  

- "зграда бр. 19, остале зграде - СТАНИЦА ОТПАДНИХ ВОДА, приземна, објекат има 

одобрење за употребу, Рача",  

- "зграда бр. 20, остале зграде - ПОРТИРНИЦА и ВАТРОГАСНО СПРЕМИШТЕ, 

приземна, објекат има одобрење за употребу, Рача",  

са кат. парц. бр. 557 КО Рача, површине 26 ха 90 а 69 м2, као земљиштем под објектима 

и земљиштем потребног за редовну употребу објекта, чији је начин коришћења следећи: 

- земљиште под зградом-објектом површине 19030 м2 

- земљиште под зградом-објектом површине 15898 м2 

- земљиште под зградом-објектом површине 2707 м2 

- земљиште под зградом-објектом површине 7320 м2 

- земљиште под зградом-објектом површине 1429 м2 

- земљиште под зградом-објектом површине 1918 м2 

- земљиште под зградом-објектом површине 144 м2 

- земљиште под зградом-објектом површине 23 м2 



Број  4/2015                                                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ                                 
 

3 | С т р а н а  
 

- земљиште под зградом-објектом површине 21 м2 

- земљиште под зградом-објектом површине 40 м2 

- земљиште под зградом-објектом површине 81 м2 

- земљиште под зградом-објектом површине 68 м2 

- земљиште под зградом-објектом површине 26 м2 

- земљиште под зградом-објектом површине 26 м2 

- земљиште под зградом-објектом површине 495 м2 

- земљиште под зградом-објектом површине 317 м2 

- земљиште под зградом-објектом површине 317 м2 

- земљиште под зградом-објектом површине 54 м2 

- земљиште под зградом-објектом површине 23 м2 

- земљиште под зградом-објектом површине 149 м2 

- земљиште уз зграду-објекат површине 218983 м2 

Б) објекти постојећи на кат. парц. бр. 799 КО Рача уписани у Лист непокретности бр. 512 

КО Рача, као 

- "зграда бр. 1, породична стамбена зграда - ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА, 

приземље+1 спрат, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката, Рача",  

- "зграда бр. 2, помоћна зграда - ПОМОЋНА ЗГРАДА, приземна, објекат изграђен пре 

доношења прописа о изградњи објеката, Рача",  

са кат. парц. бр. 799 КО Рача, површине 6 а 91 м2, као земљиштем испод објеката и 

земљиштем потребним за редовну употребу објеката, чији је начин коришћења следећи: 

- земљиште под зградом-објектом површине 42 м2 

- земљиште под зградом-објектом површине 24 м2 

- земљиште уз зграду-објекат површине 500 м2 

- воћњак 3.класе површине 125 м2 

В) објекти постојећи на кат. парц. бр. 1876 КО Рача уписани у Лист непокретности бр. 

512 КО Рача, као 

- "зграда бр. 1, остале зграде - ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ 

ВОДА, приземна, објекат има одобрење за употребу , Мраморје",  

- "зграда бр. 2, остале зграде - ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ 

ВОДА, приземна, објекат има одобрење за употребу , Мраморје", 



Број  4/2015                                                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ                                 
 

4 | С т р а н а  
 

- "зграда бр. 3, остале зграде - ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ 

ВОДА, приземна, објекат има одобрење за употребу , Мраморје", 

са кат. парц. бр. 1876 КО Рача, површине 60 а 63 м2 као земљиштем под објектима и 

земљиштем потребним за редовну употребу објеката, чији је начин коришћења следећи: 

- земљиште под зградом-објектом површине 70 м2 

- земљиште под зградом-објектом површине 706 м2 

- земљиште под зградом-објектом површине 20 м2 

- земљиште уз зграду-објекат површине 5267 м2 

Г) - кат. парц. 597/3,шума 3.класе, површине 14 а 37 м2 и кат. парц. бр. 1052/2,крш, 

површине 3 а 4 м2, обе уписане у Лист непокретности бр. 512 КО Рача. 

 II Вредност неновчаног улога износи 1.228.166.091,00 динара, по процени Агенцијe '' Factis'' 

д.о.о Београд, на дан 31.12.2013 године, и који поред непокретности назначених у тачки I ове одлуке, 

обухвата пратеће инсталације и опрему садржану у Прилогу 2б спецификације имовине, коју Република 

Србија преноси општини Прибој, и овом одлуком уноси се целокупан неновчани капитал. 

 III Ова Одлука се објављује у ''Службеном листу Општине Прибој''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-29 од 30.06.2015. године 
 

 
                                                         ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                  Саша Василић, спец.инж. ел.с.р. 

________________ 
 

На основу члана 90. тачка 7. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'',број 

12/08), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 30.06.2015. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ЗА 2014. ГОДИНУ 
 
 

 I   УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  Општинске управе за 2014. годину. 
 

                                   II   Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој. 
                                                                                          

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
 01 Број: 02-38  од 30.06.2015. године 

 
                                                         ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                  Саша Василић, спец.инж. ел.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 30.06.2015. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У  
О  УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРЕЊИМА  И РЕАЛИЗАЦИЈИ УРЕЂЕЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА , ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА  ЗА 

2014. ГОДИНУ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ  ПРИБОЈА 
 

 I  УСВАЈА СЕ Извештај о остварењима и реализацији уређења грађевинског земљишта,текућег 

одржавања  комуналних објеката за 2014. годину Дирекције за изградњу  Прибоја. 
 
 II    Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број:  02- 30  од  30.06.2015. године  

                                                       ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                  Саша Василић, спец.инж. ел.с.р. 

________________ 
 

     На основу члана 24. Статута општине Прибој  (''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08)  Скупштина 

општине Прибој, на седници одржаној 30.06.2015. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У  
О  УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈА  О  РАДУ  И  ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ  ЗА 2014. 

ГОДИНУ ЈКП ''УСЛУГА'' ПРИБОЈ 
 

 I   УСВАЈА СЕ  Извештај о раду и Финансијски извештај за 2014. годину ЈКП ''Услуга'' Прибој 

. 
 II   Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
   01 Број:  02-31  од  30.06.2015. године  

                                
                                                         ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                  Саша Василић, спец.инж. ел.с.р. 

________________ 
   

     На основу члана 24. Статута општине Прибој (''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08) Скупштина 

општине Прибој, на седници одржаној 30.06.2015. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У  
О  УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈА  О  РАДУ  И  ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ  ЗА 2014. 

ГОДИНУ ЈП ''ТОПЛАНА ПРИБОЈ'' ПРИБОЈ 
 

 I   УСВАЈА СЕ  Извештај о раду и Финансијски извештај за 2014. годину ЈП ''Топлана Прибој'' 
Прибој . 
 II   Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
 01 Број: 02-33  од  30.06.2015. године  

                       
                                                         ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                  Саша Василић, спец.инж. ел.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 30.06.2015. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У  
О  УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈА  О  ПОСЛОВАЊУ РЕГИОНАЛНЕ САНИТАРНЕ  ДЕПОНИЈЕ  

БАЊИЦА Д.О.О. НОВА ВАРОШ   ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

 I   УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Регионалне санитарне депоније Бањица д.о.о. Нова 

Варош  за 2014. годину. 
 II   Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
 01 Број: 02-32  од 30.06.2015. године  

 
                                                         ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                  Саша Василић, спец.инж. ел.с.р. 

________________ 
 На основу члана 35. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 111/09, 

92/11 и 93/12), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 30.06.2015. године , донела је  
 
 

О Д  Л  У  К  У 
о усвајању Извештаја о  раду Штаба за ванредне ситуације општине Прибој  

за 2014. годину 
 

I     Усваја се Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Прибој  
                              за  2014. годину. 
 
            II   Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број: 02-34 од 30.06.2015. године 

 
                                                         ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                  Саша Василић, спец.инж. ел.с.р. 

________________ 
  
      На основу члана 35. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 111/09, 92/11 и 

93/12), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 30.06.2015. године , донела је  
 

О Д  Л  У  К  У 
о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Прибој  

за 2015. годину 
 

 I   Усваја се План рада Штаба за ванредне ситуације општине Прибој за 2015. годину. 
 
         II   Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број: 02-35 од 30. 06. 2015. године 

                                                          
  ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                  Саша Василић, спец.инж. ел.с.р. 

________________ 
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 На основу члана 10. Уговора о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу     
''РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА БАЊИЦА'' д.о.о Нова Варош, Скупштина општине 

Прибој, на седници одржаној дана  30.06.2015. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ОВЛАШЋЕНОГ  ПРЕДСТАВНИКА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ У 

СКУПШТИНИ ДРУШТВА ''РЕГИОНАЛНЕ САНИТАРНЕ  ДЕПОНИЈЕ БАЊИЦА''   
д.о.о Нова Варош 

 
 I  Разрешава се Милисав Шалипур, дужности овлашћеног представника општине Прибој у 
Скупштини Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом за  
територије општина Нова Варош, Прибој, Пријепоље и Сјеница ''РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА 
ДЕПОНИЈА БАЊИЦА'', д.о.о. Нова Варош, због преузимања друге функције. 
 II  Именује се Будимир Дамјановић, ЈМБГ 0706956793416, ул. Пролетерска 60, за овлашћеног 

представника општине Прибој у Скупштини Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање 

чврстим комуналним отпадом за територије општина Нова Варош, Прибој, Пријепоље и Сјеница 
''РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА БАЊИЦА'', д.о.о. Нова Варош. 
 III    Решење  објавити у Службеном листу општине Прибој. 
 

Образложење 
 
     Чланом 10. Уговора о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу ''РЕГИОНАЛНА 
САНИТАРНА ДЕПОНИЈА БАЊИЦА'' д.о.о. Нова Варош, прописано је да оснивачи друштва управљају 

преко овлашћених представника у Скупштини друштва, овлашћене представнике у Скупштини 

друштва именује и разрешава Оснивач. 
     Милисав Шалипур је именован за директора доо Слободна зона Прибој, па се уместо њега  

именује Будимир Дамјановић, економиста из Прибоја. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број: 02-36 од 30.06. 2015. године 

 
                                                         ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                  Саша Василић, спец.инж. ел.с.р. 

________________ 
 
 
На основу члана 42. Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник РС'' бр. 111/2009), члана 10. 

Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС” бр. 98/2010.), члана 

20. тачка 19. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), члана 18. став 1. тачка 20. 

Статута општине Прибој, (''Сл.лист општине Прибој'' бр. 12/08), Скупштина општине Прибој, на 

седници одржаној  30.06.2015. године, донела је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ КОМАНДАНТА, ЗАМЕНИКА, НАЧЕЛНИКА И 

ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
 
 

 I   У  Решењу о постављењу команданта,заменика,начелника и чланова Општинског штаба за 

ванредне ситуације Општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој'' бр. 9/12) врши се следећа измена: 
 
            ''Уместо Душка Ћировића, за начелника Општинског штаба за ванредне ситуације општине 

Прибој, поставља се Борис Мрдовић, дипломирани правник из Прибоја.'' 
    

           II  Решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 42. Закона о ванредним ситуацијама начелника, заменика и чланове штаба за ванредне 

ситуације јединице локалне самоуправе  поставља и разрешава скупштина општине на предлог 

председника општине. 
За чланове штаба постављају се по правилу директори јавних комуналних предузећа и 

установа чија је делатност у вези са заштитом и спасавањем, руководиоци органа локалне самоуправе, 

секретари општинских организација Црвеног крста, стручњаци из појединих области заштите и 

спасавања  или друга лица.  
Чланом 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације прописани су 

ближи услови за постављење чланова Штаба. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  
01 Број: 02-37 од 30. 06. 2015. 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.16/08) 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 07.05.2015. године,  донело je 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

     I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2015.годину („Сл.лист 
општине Прибој“, број:7/2014 и 3/2015), раздео 3, глава 3.00-Општинска управа, програм 0602, програм 

15-локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 50, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства за стручно студијско путовање у 

Швајцарску, у град Женеву, у износу од 935.000,00 динара. 
    II  За овај износ умањиће се апропријација 50-текућа буџетска резерва, а увећаће се 

функција 110, апропријација 8, ек.класификација 423-услуге по уговору, раздео 1, глава 1.01-
Скупштина општине, програм 0602, програм 15-локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне 

самоуправе.  
   III  Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет. 
   IV  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет и архиви 

Општинског већа.  
    V    Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 број:06-106 од 07.05.2015.године 

 
 

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

________________ 
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 На основу члана 79. став 11. Статута општине Прибој („Сл.лист општине Прибој“, број:12/08) 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 18.05.2015.године, донело је 
 
 
 

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

Општинског правобранилаштва општине Прибој 
 
 
 I Даје се сагласност на  Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 

Општинског правобранилаштва општине Прибој од 11.05.2015.године. 
 
 II  Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој. 
 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01број:06-118  од 18.05.2015.године 

 
 

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

________________ 
 
 
 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.16/08) 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 18.05.2015.године, разматрало је захтев 

Марковић Зорана и Слађане за новчану помоћ потребну за вантелесну оплодњу  и донело 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

   I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2015.годину („Сл.лист 
општине Прибој“, број:7/2014 и 3/2015), раздео 3, глава 3.04 Општинска управа-социјална и дечја 

заштита, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001-социјалне помоћи, 

функционална класификација 040, ек.класификација 472, апропријација 68-вантелесна оплодња, 

одобравају се средства Марковић Зорану и Слађани, у износу од 185.000,00 динара, на име помоћи за 

вантелесну оплодњу. 
  II   Средства ће се пребацити на текући рачун подносиоца захтева. 
  III  Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет. 
  IV Обавезују се подносиоци захтева да, по утрошку средстава, доставе доказ о наменском 

трошењу истих. 
   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 
01 број:06-118 од 18.05.2015.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.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 18.05.2015. године,  донело je 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 Даје се сагласност заинтересованим власницима летњих башти које су биле постављене у 

2014.години, да исте могу поставити и у 2015.години. 
 Веће неће дати сагласност за постављање летњих башти по новоподнетим захтевима, уколико 

то право подносиоци захтева нису имали у 2014.години. 
 Овaj Закључак објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 број: 06-118 од 18.05.2015.године 

 
 

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

________________ 
  
 
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.16/08) 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 18.05.2015.године, разматрало је захтев 

Тарабић Бојана за новчану помоћ потребну за стручно усавршавање и донело 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

   I  Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2015.годину („Сл.лист 
општине Прибој“, број:7/2014 и 3/2015), раздео 3, глава 3.04 Општинска управа-социјална и дечја 

заштита, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001-социјалне помоћи, 

функционална класификација 040, ек.класификација 472, апропријација 69-ученичке награде и помоћ 

студентима, одобравају се средства Тарабић Бојану, у износу од 60.000,00 динара, на име помоћи за 

стручно усавршавaње. 
  II   Средства ће се пребацити 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 
01 број:06-118 од 18.05.2015.године 

 
                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 
________________ 

 
 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.16/08) 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 18.05.2015. године, разматрало је захтев 

Раковић Јовице за новчану помоћ потребну за лечење и  донело  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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     I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2015.годину („Сл.лист 
општине Прибој“, број:7/2014 и 3/2015), раздео 3, глава 3.00-Општинска управа, програм 0602, програм 

15-локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 50, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Раковић Јовици,  у износу од 

10.000,00 динара, на име помоћи. 
    II  За овај износ умањиће се апропријација 50-текућа буџетска резерва, а увећаће се 

функционална класификација 090, ек.класификација 473, апропријација 70-средства за проширене 

видове социјалне заштите, раздео 3, глава 3.05 Општинска управа-социјална и дечја заштита, приограм 

0901, програм 11-социјална и дечја заштита ПА 0001-социјалне помоћи. 
   III  Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет, преко Центра за социјални рад. 
   IV  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  
    V    Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 број:06-118 од 17.05.2015.године 

 
 

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

________________ 
 
  
 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.16/08) 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 18.05.2015. године, разматрало је захтев Дургут 

Бисе за новчану помоћ потребну за лечење детета и донело 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

     I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2015.годину („Сл.лист 
општине Прибој“, број:7/2014 и 3/2015), раздео 3, глава 3.00-Општинска управа, програм 0602, програм 

15-локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 50, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Дургут Биси,  у износу од 

30.000,00 динара, на име помоћи. 
    II  За овај износ умањиће се апропријација 50-текућа буџетска резерва, а увећаће се 
функционална класификација 090, ек.класификација 473, апропријација 70-средства за проширене 

видове социјалне заштите, раздео 3, глава 3.05 Општинска управа-социјална и дечја заштита, приограм 

0901, програм 11-социјална и дечја заштита ПА 0001-социјалне помоћи. 
   III  Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет, преко Центра за социјални рад. 
   IV  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  
    V    Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број:06-118 од 18.05.2015.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.16/08) 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 18.05.2015. године, разматрало је захтев 

Јуковић Вернесе за новчану помоћ потребну за регулисање неплаћених рачуна и  донело  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

     I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2015.годину („Сл.лист 
општине Прибој“, број:7/2014 и 3/2015), раздео 3, глава 3.00-Општинска управа, програм 0602, програм 

15-локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 50, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Јуковић Вернеси,  у износу од  

30.000,00 динара, на име помоћи. 
    II  За овај износ умањиће се апропријација 50-текућа буџетска резерва, а увећаће се 

функционална класификација 090, ек.класификација 473, апропријација 70-средства за проширене 

видове социјалне заштите, раздео 3, глава 3.05 Општинска управа-социјална и дечја заштита, приограм 

0901, програм 11-социјална и дечја заштита ПА 0001-социјалне помоћи. 
   III  Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет, преко Центра за социјални рад. 
   IV  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  
    V    Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број:06-118 од 18.05.2015.године 
 

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

________________ 
 
 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.16/08) 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 18.05.2015. године, разматрало је захтев 

Караосмановић Вехиде за новчану помоћ потребну за лечење и  донело  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

     I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2015.годину („Сл.лист 
општине Прибој“, број:7/2014 и 3/2015), раздео 3, глава 3.00-Општинска управа, програм 0602, програм 

15-локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 50, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Караосмановић Вехиди,  у 

износу од 30.000,00 динара, на име помоћи. 
    II  За овај износ умањиће се апропријација 50-текућа буџетска резерва, а увећаће се 

функционална класификација 090, ек.класификација 473, апропријација 70-средства за проширене 

видове социјалне заштите, раздео 3, глава 3.05 Општинска управа-социјална и дечја заштита, приограм 

0901, програм 11-социјална и дечја заштита ПА 0001-социјалне помоћи. 
   III  Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет, преко Центра за социјални рад. 
   IV  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  
    V    Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 број:06-118 од 18.05.2015.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.16/08) 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 18.05.2015. године, разматрало је захтев Терзић 

Билала за новчану помоћ потребну за лечење  и  донело  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

     I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2015.годину („Сл.лист 
општине Прибој“, број:7/2014 и 3/2015), раздео 3, глава 3.00-Општинска управа, програм 0602, програм 

15-локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 50, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Терзић Билалу, у износу од 

50.000,00 динара, на име помоћи. 
    II  За овај износ умањиће се апропријација 50-текућа буџетска резерва, а увећаће се 

функционална класификација 090, ек.класификација 473, апропријација 70-средства за проширене 

видове социјалне заштите, раздео 3, глава 3.05 Општинска управа-социјална и дечја заштита, приограм 

0901, програм 11-социјална и дечја заштита ПА 0001-социјалне помоћи. 
   III  Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет, преко Центра за социјални рад. 
   IV  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  
    V    Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 број:06-118 од 18.05.2015.године 

 
                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 
________________ 

 
 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.16/08) 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 18.05.2015. године, разматрало је захтев 

Кашерић Драгане за новчану помоћ потребну за лечење и  донело  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

     I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2015.годину („Сл.лист 
општине Прибој“, број:7/2014 и 3/2015), раздео 3, глава 3.00-Општинска управа, програм 0602, програм 

15-локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 50, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Кашерић Драгани,  у износу од 

30.000,00 динара, на име помоћи. 
    II  За овај износ умањиће се апропријација 50-текућа буџетска резерва, а увећаће се 

функционална класификација 090, ек.класификација 473, апропријација 70-средства за проширене 

видове социјалне заштите, раздео 3, глава 3.05 Општинска управа-социјална и дечја заштита, приограм 

0901, програм 11-социјална и дечја заштита ПА 0001-социјалне помоћи. 
   III  Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет, преко Центра за социјални рад. 
   IV  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  
    V    Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број:06-118 од 18.05.2015.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.16/08) 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 18.05.2015. године, разматрало је захтев Колџић 

Азиса за новчану помоћ потребну за лечење и  донело  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

     I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2015.годину („Сл.лист 
општине Прибој“, број:7/2014 и 3/2015), раздео 3, глава 3.00-Општинска управа, програм 0602, програм 

15-локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 50, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Колџић Азису,  у износу од 

10.000,00 динара, на име помоћи. 
    II  За овај износ умањиће се апропријација 50-текућа буџетска резерва, а увећаће се 

функционална класификација 090, ек.класификација 473, апропријација 70-средства за проширене 

видове социјалне заштите, раздео 3, глава 3.05 Општинска управа-социјална и дечја заштита, приограм 

0901, програм 11-социјална и дечја заштита ПА 0001-социјалне помоћи. 
   III  Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет, преко Центра за социјални рад. 
   IV  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  
    V    Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 број:06-118 од 18.05.2015.године 

 
 

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

________________ 
 
 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.16/08) 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 18.05.2015. године, разматрало је захтев Фазлић 

Заима за новчану помоћ потребну за лечење  и  донело  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

     I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2015.годину („Сл.лист 
општине Прибој“, број:7/2014 и 3/2015), раздео 3, глава 3.00-Општинска управа, програм 0602, програм 

15-локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 50, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Фазлић Заиму,  у износу од 

10.000,00 динара, на име помоћи. 
   II  За овај износ умањиће се апропријација 50-текућа буџетска резерва, а увећаће се 

функционална класификација 090, ек.класификација 473, апропријација 70-средства за проширене 

видове социјалне заштите, раздео 3, глава 3.05 Општинска управа-социјална и дечја заштита, приограм 

0901, програм 11-социјална и дечја заштита ПА 0001-социјалне помоћи. 
   III  Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет, преко Центра за социјални рад. 
   IV  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  
    V    Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број:06-118 од 18.05.2015.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.16/08) 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 18.05.2015. године, разматрало је захтев 

Јакубовић Дина за новчану помоћ потребну за лечење  и  донело  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

     I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2015.годину („Сл.лист 
општине Прибој“, број:7/2014 и 3/2015), раздео 3, глава 3.00-Општинска управа, програм 0602, програм 

15-локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 50, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Јакубовић Дину,  у износу од 

10.000,00 динара, на име помоћи. 
    II  За овај износ умањиће се апропријација 50-текућа буџетска резерва, а увећаће се 

функционална класификација 090, ек.класификација 473, апропријација 70-средства за проширене 

видове социјалне заштите, раздео 3, глава 3.05 Општинска управа-социјална и дечја заштита, приограм 

0901, програм 11-социјална и дечја заштита ПА 0001-социјалне помоћи. 
   III  Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет, преко Центра за социјални рад. 
   IV  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  
    V    Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 број:06-118 од 18.05.2015.године 

 
                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 
________________ 

 
 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.16/08) 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 18.05.2015. године, разматрало је захтев 

Мандал Амела за новчану помоћ потребну за лечење и  донело  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

     I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2015.годину („Сл.лист 
општине Прибој“, број:7/2014 и 3/2015), раздео 3, глава 3.00-Општинска управа, програм 0602, програм 

15-локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 50, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Мандал Амелу,  у износу од 

10.000,00  динара, на име помоћи. 
    II  За овај износ умањиће се апропријација 50-текућа буџетска резерва, а увећаће се 

функционална класификација 090, ек.класификација 473, апропријација 70-средства за проширене 

видове социјалне заштите, раздео 3, глава 3.05 Општинска управа-социјална и дечја заштита, приограм 

0901, програм 11-социјална и дечја заштита ПА 0001-социјалне помоћи. 
   III  Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет, преко Центра за социјални рад. 
   IV  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  
    V    Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 број:06-118 од 18.05.2015.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.16/08) 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 18.05.2015. године, разматрало је захтев 

Половина Анеса  за новчану помоћ потребну за лечење  и  донело  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

     I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2015.годину („Сл.лист 
општине Прибој“, број:7/2014 и 3/2015), раздео 3, глава 3.00-Општинска управа, програм 0602, програм 

15-локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 50, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Половина Анесу,  у износу од 

30.000,00 динара, на име помоћи. 
    II  За овај износ умањиће се апропријација 50-текућа буџетска резерва, а увећаће се 

функционална класификација 090, ек.класификација 473, апропријација 70-средства за проширене 

видове социјалне заштите, раздео 3, глава 3.05 Општинска управа-социјална и дечја заштита, приограм 

0901, програм 11-социјална и дечја заштита ПА 0001-социјалне помоћи. 
   III  Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет, преко Центра за социјални рад. 
   IV  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  
    V    Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 број:06-118 од 18.05.2015.године 

 
                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 
________________ 

 
 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.16/08) 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 18.05.2015. године, разматрало је захтев 

Пенезић Мирослава  за новчану помоћ потребну за лечење  и  донело  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

     I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2015.годину („Сл.лист 
општине Прибој“, број:7/2014 и 3/2015), раздео 3, глава 3.00-Општинска управа, програм 0602, програм 

15-локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 50, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Пенезић Мирославу,  у износу од 

10.000,00 динара, на име помоћи. 
    II  За овај износ умањиће се апропријација 50-текућа буџетска резерва, а увећаће се 

функционална класификација 090, ек.класификација 473, апропријација 70-средства за проширене 

видове социјалне заштите, раздео 3, глава 3.05 Општинска управа-социјална и дечја заштита, приограм 

0901, програм 11-социјална и дечја заштита ПА 0001-социјалне помоћи. 
   III  Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет, преко Центра за социјални рад. 
   IV  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  
    V    Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 број:06-118 од 18.05.2015.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.16/08) 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 18.05.2015. године, разматрало је захтев 

Станојевић Видоја за новчану помоћ потребну за лечење  и  донело  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

     I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2015.годину („Сл.лист 
општине Прибој“, број:7/2014 и 3/2015), раздео 3, глава 3.00-Општинска управа, програм 0602, програм 

15-локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 50, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Станојевић Видоју,  у износу од 

30.000,00 динара, на име помоћи. 
    II  За овај износ умањиће се апропријација 50-текућа буџетска резерва, а увећаће се 

функционална класификација 090, ек.класификација 473, апропријација 70-средства за проширене 

видове социјалне заштите, раздео 3, глава 3.05 Општинска управа-социјална и дечја заштита, приограм 

0901, програм 11-социјална и дечја заштита ПА 0001-социјалне помоћи. 
   III  Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет, преко Центра за социјални рад. 
  IV  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  
    V    Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број:06-118 од 18.05.2015.године 
                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 
________________ 

  
 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, 
бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 16.06.2015.године, разматрало је 

Информацију Одељења за друштвене делатности, финансије и буџет о броју ученика за награђивање 

на окружном и републичком такмичењу, као и ученика који имају просечну оцену 5,00 и донело 

следећи  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 

 1. Да се за постигнуте резултате у школској 2014./2015. години ученицима доделе награде у 

следећим износима:  
                   ученици који су  основно и средње образовање школске 2014./2015.године завршили са 

просечном оценом 5,00 по ........................ 8.000,00 динара 
 за републичко/међуокружно такмичење 

- прво место по............................................................................. 10.000, 00 динара 
- друго место по...........................................................................   8.000, 00 динара 
- треће место по............................................................................  7.000, 00 динара  

  
 за окружно такмичење 

- прво место по................................................................................. 5.000, 00 динара  
- друго место по............................................................................... 3.000, 00 динара  
- треће место по.................................................................................2.000, 00 динара  

 
 2. Ученицима који су освојили једно од прва три места на окружном екупном такмичењу, у 

следећим износима: 
- прво место  по.................................................................................2.000,00 динара  
-друго место по.................................................................................1.500,00 динара   
-треће место по................................................................................. 1.000,00 динара  
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  3. За менторе ученика на републичком такмичењу исплатити награду у износу награде коју је 

остварио ученик. 
 
  4. Награђује се Бојанић Братислав, са узносом од  10.000,00 динара, за посебно исказан рад и 

труд у припреми ученика за школска такмичења. 
 
  5. Закључак објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 број:06-159 од 16.06.2015.године     

 
                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 
________________ 

  
 На основу члана 13. Законa о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Сл. гласник 

Републике Србије”, бр. 10/2013 и 142/2014 ), члана 79. Статута  Општине Прибој (“Сл. лист општине 

Прибој” бр. 12/08), Одлуке о буџету Општине Прибој за 2015. годину (“Сл. лист Општине Прибој”, бр. 
7/14 и 3/15) и Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.16/08) Општинско 

веће општине Прибој, на седници одржаној  24.06.2015.године, донело је 
 
 

   О Д Л У К У   
О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ КАМАТНЕ СТОПЕ НА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА 

РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА  
 
 

  Члан 1. 
 Овом Одлуком опредељује се износ од 2.000.000,00 динара из буџета Општине Прибој за 

субвенционисање каматне стопе регистрованих пољопривредних газдинстава за 2015. годину из 

средстава Одлуке о буџету за 2015. годину у разделу 3- функција Општинска Управа- развој 

пољопривреде позиција 78- класификација 451. 
 

Члан 2. 
Корисници 

 Корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства са активним статусом за 

текућу годину, регистрована на територији Општине, активна минимум годину дана, и која су 

измирила локалне јавне приходе. 
 

Члан 3. 
Намена кредита 

 Кредити су намењени за обртна средства (куповина репроматеријала-семенска роба, 

минерална ђубрива, погонско гориво, сточна храна, стока за тов, као и годишњи закуп 

пољопривредног земљишта, плаћање различитих обавеза ка добављачима, порез...) 
 

Члан 4. 
Износ кредита 

 Пољопривредно газдинство има право на један кредит који не може бити већи од 150.000,00 

динара, нити мањи од 50.000,00 динара. 
 Кредити су краткорочни, са роком отплате до годину дана. 
 Средства за субвенционисање камате по кредиту су у ограниченом износу, од укупно 

2.000.000,00 динара.     
Корисник кредита је у обавези да врати главницу кредита банци у периоду од 12 месеци након 

потписивања уговора, према динамици коју договори са банком, с тим да је првих 6 месеци 

ослобођен обавезе враћања кредита.. 
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Члан 5. 
Начин коришћења 

 Пољопривредна газдинства би кредите користила преко банке која понуди најбоље услове 

субвенционалне камате, а сав ризик око одобрења и наплате кредита сносе банке. 
 

Члан 6. 
 Ова одлука ступа осмог (8) дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Прибој''.  
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
број: 06-165 од  24.06.2015.године  

 
                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 
________________ 

 
 На основу члана 76. тачка 6. Статута општине Прибој („Сл.лист општине Прибој, број:12/08) и 

Одлуке о образовању Канцеларије за младе („Сл.лист општине Прибој, број:4/2014) Председник 

општине, дана 22.06.2015.године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању координатора Канцеларије за младe 

 
 

          Емир Вражалица из Прибоја именује се за координатора Канцеларије за младе, на период од 6 
(шест) месеци, са могућношћу поновног именовања. 
          Рок из става 1.овог Решења почиње да тече од 20.05.2015. године. 
          Именованом се одређује  плата у нето износу од 25.000,00 динара месечно, из буџета општине 

Прибој, на терет средстава планираних за рад Канцеларије за младе. 
           Именовани ће обављати послове и радне задатке прописане Одлуком о образовању Канцеларије 

за младе („Сл.лист општине Прибој, број:4/2014).  
 Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
 

Образложење 
 

  Одлуком Скупштине општине Прибој („Сл.лист општине Прибој“, број:4/2014) образована је 

Канцеларија за младе општине Прибој. Одлуком су регулисани циљеви и задаци образовања 

Канцеларије. 
 Чланом 5. Одлуке прописано је да послове на остваривању циљева Канцеларије за младе обавља 

координатор, кога именује Председник општине, посебним решењем. 
  Имајући у виду да је истекао рок на који је координатор именован, Председник општине донео 

је решење као у диспозитиву овог Решења. 
 
 
 

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
01 број: 119-2 од 22.06.2015.године 

 
 

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

________________ 
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