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На основу члана 65.Статута општине Прибој (''Сл. лист општине Прибој'', број 1/19) и 
члана 12. Пословника о раду Општинског већа (''Сл. лист општине Прибој'', број 16/08), заказујем 
зa 14.06.2022. године (уторак) 

 

37. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Доношење Правилника о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из 
индивидуалних ложита у општини Прибој у 2022. години; 

2. Доношење Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, 
станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких 
инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошње топле воде по 
Јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22; 

3. Доношење Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и 
станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе 
и унапређење термотехничког сиатема путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, 
термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање програма 
енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП1/22; 

4. Разматрање захтева ЈП „Топлана Прибој“ за давање сагласности за промену цене 
даљинског грејања; 

5. Доношење Правилника о организацији услуге - додатна подршка деци у процесу 
образовања; 
6. Доношење Правилника о организацији услуге - дневни боравак за децу и младе са 
сметњама у развоју; 

7. Доношење Правилника о организацији услуге - лични пратилац детета; 

8. Доношење Правилника о организацији услуге - становање уз подршку за младе који се 
осамостаљују; 



9. Доношење Правилника о организацији услуге - прихватилиште за жртве породичног 
насиља; 

10. Доношење Правилника о организацији услуге - прихватилиште за одрасла и стара лица; 

11. Доношење Правилника о организацији услуге - помоћ у кући одраслим и старим 
лицима; 

12. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Интерресорне комисије (ИРК) за 
процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и 
одраслом и пруженим предложеним подршкама за 2021. годину; 

13. Разматрање Извештаја о раду Центра за социјални рад Прибој за 2021. годину; 

14. Разматрање Извештаја о раду Завичајног музеја Прибој за 2021. годину; 

15. Разматрање Извештаја Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Прибој о степену 
усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 
01.01.2022. до 31.03.2022. године; 

16. Доношење Решења о образовању Жалбене комисије општине Прибој; 

17. Доношење Закључка о давању сагласности на решење Председника општине 04/2 
бр.46-1/2022 од 01.04.2022.године о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта, делова 
кат. парцеле број 3335/1 КО Бања, укупне поврсине  149 м2, из јавне својине општине Прибој; 

 
Седница ће се одржати у канцеларији Председника општине, са почетком у 10,00 сати.  

  Присуство седници је обавезно.  
Уколико нисте у могућности да присуствујете седници, потребно је да своје одсуство 

најавите Председнику општине, на телефон 2445648. 
 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                                                                                      Лазар Рвовић, дипл. правник 

 
 


