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28.12.2010.године

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број: 54/2009 и
73/2010), члана 32.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 46.
став 1. тачка 2. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број: 12/08), Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 28.12.2010. године, донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2011. годину
I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Примања и издаци Буџета општине Прибој за 2011. годину (у даљем тексту буџет) утврђени
су у следећим износима и то:

ОПИС
1
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
(осим самодоприноса)
1.2. Самодопринос
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на добра и услуге
(осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у
чему:
1.5. Остали порески приходи
2. Непорески приходи
(осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у
чему:
3. Донације
4. Трансфери
5. Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Текући расходи
1.1. Расходи за запослене
1.2. Коришћење роба и услуга

Шифра
економске
класификације
2

Средства из
буџета
3
507.178.977,00

71

300.655.883,00

711

200.095.883,00

711180
713

47.210.000,00

714

25.350.000,00

716

28.000.000,00

74

30.210.000,00

731+732
733
8

176.313.094,00
495.678.977,00

4
41
42

402.023.662,00
145.983.750,00
43.847.796,00

Број 8
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
1.3. Отплата камата
44
1.4. Субвенције
45
1.5. Социјална заштита из буџета
47
1.6. Остали расходи
48+49
2. Трансфери
463
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
5
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)

Страна_____2
8.000.000,00
59.500.000,00
14.352.000,00
52.239.800,00
78.100.316,00
93.655.315,00

62

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје
финансијске имовине
2. Задуживање
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.2. Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине

3.500.000,00
92

3.500.000,00

91
911
912

61
611
612
613
6211

15.000.000,00

Члан 2.
1) Укупна примања буџета општине Прибој за 2011. годину (у даљем тексту: буџет), заједно
са осталим изворима новчаних средстава, утврђују се у износу од 510.678.977,00 динара, а оствариће
се из:
- уступљених и изворних примања буџета општине Прибој у износу од 330.865.883,00 динара;
- трансферних средстава из буџета РС у износу од 176.313.094,00 динара;
- примања по основу наплате одобрених кредита и продаје финансијске имовине у
износу од 3.500.000,00,00 динара.
2) Укупни издаци буџета са средствима буџетске резерве утврђују се у износу 510.678.977,00
динара
Члан 3.
Стање дуга буџета општине Прибој на дан 30. новембар 2010. године, износи 11.400.000,00 динара.

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 4.
Средства буџета у износу од 510.678.977,00 динара и средства од додатних прихода директних
и индиректних корисника средства буџета у укупном износу од 40.065.682,00 динара, распоређују се
по корисницима и врстама издатака, и то:

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

Апропријација

1

8

Функција

Раздео

Број

2

3

4

1

ОПИС

5
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ,
ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ
И СПОЉНИ ПОСЛОВИ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

6
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ОСТАЛИ
ИЗВОРИ

УКУПНО

7

8

ГЛАВА 1.01
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

110
1

411

Плате и додаци запослених

2
3
4

412
414
415

Социјал. допр.на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде запосленима

5

416

Награде и остали посебни расходи

6

421
422

Стални трошкови

7

Трошкови путовања

2.815.280,00

2.815.280,00

503.935,00
12.400,00
36.800,00

503.935,00
12.400,00
36.800,00

70.000,00

70.000,00

1.020.500.00

1.020.500,00

120.500,00

120.500,00

7.1

Трошкови путовања на служб. путу

7.2
7.3
8

800.000,00
100.000,00
1.500.000,00

800.000,00
100.000,00
1.500.000,00

3.500.000,00
300.000,00

3.500.000,00
300.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

15.000.000,00
32.758.915,00

15.000.000,00
32.758.915,00

9
10

426

Дневнице одборника
Дневнице комисија
Услуге по уговору
Услуге информисања јавности и маркетинг
активности
Материјал

11

441

Отплата камата

12

611

Отплата кредита
УКУПНО ГЛАВА 1.01
ГЛАВА 1.02
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

13

411

Плате и додаци запослених

3.518.324,00

3.518.324,00

14
15

412
414

Соц. допр.на терет послодавца
Социјална давања запосленима

629.780,00
12.000,00

629.780,00
12.000,00

16
17
18

415

Накнаде запосленима
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови

30.700,00

30.700,00

60.000,00

60.000,00

500.000,00

500.000,00

19

423
423

416
421
422

Трошкови путовања

Број

8
20
21
22

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
422
423
426

Дневнице комисијама по реш.пред.
Услуге по уговору
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150.000,00
1.170.000,00

150.000,00
1.170.000,00

500.000,00

500.000,00

6.570.804,00

6.570.804,00

Плате и додаци запослених
Соц. допр.на терет послодавца

799.537,00
143.118,00

799.537,00
143.118,00

Накнаде запосленим

29.000,00
25.000,00

29.000,00
25.000,00

Материјал
УКУПНО ГЛАВА 1.02
ГЛАВА 1.03
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

23
24

2

411

25

412
415

26

422

Трошкови путовања

27
28

423

Услуге по уговору
Материјал

2.300.000,00

2.300.000,00

50.000,00

50.000,00

УКУПНО ГЛАВА 1.03

3.346.655,00

3.346.655,00

УКУПНО РАЗДЕО 1
ГЛАВА 2.01
ОПШТИНСКА УПРАВА
Општи економски и комерцијални послови
по питању рада

42.676.374,00

42676374,00

Плате и додаци запослених
Соц. допр. на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленим

44.786.179,00
8.016.726,00
30.000,00
1.000.000,00

44.786.179,00
8.016.726,00
30.000,00
1.000.000,00

426

130

29
30
31
32

411

33
34

415
416

Накнаде за запослене
Награде и остали посебни расходи

1.200.000,00
870.000,00

1.200.000,00
870.000,00

35

421

Стални трошкови

4.500.000,00

4.500.000,00

36

Трошкови путовања

300.000,00

300.000,00

37
38

422
422
423

39

424

100.000,00
3.500.000,00
200.000,00
700.000,00

100.000,00
3.500.000,00
200.000,00
700.000,00

40

424

3.000.000,00

3.000.000,00

500.000,00

500.000,00

412
413
414

Студијска путовања и едукације
Услуге по уговору, у чему:
- за рушење објеката по реш. инспекције
Специјализоване услуге (Финансирање
услуга у области образовања, културе и
здравства)
Специјализоване услуге- финан.
унапређења безбедности саобраћаја

41

425

Текуће поправке и одржавање

42
43

426
472

2.500.000,00

2.500.000,00

44

482

Материјал
Накнаде за соц, заштиту -студ.стипендије,
учен. награде и нак. у култури
Порези и обавезне таксе

500.000,00
250.000,00

500.000,00
250.000,00

45
46

483
484
499

Новч казне и пенали по реш.судова
Накнада штете од ел. непогода

1.000.000,00
6.500.000,00

1.000.000,00
6.500.000,00

47
47.1

Средства резерве

8.800.000,00

8.800.000,00

Стална буџетска резерва

2.500.000,00

2.500.000,00

Број

8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

47.2

48
49

511

50
51
52

512
463

Текућа буџетска резерва,
у чему:
- за фин. одборн. клубова
- за учешће у међун.пројектима
- учешће у пројектима из буџета РС
Подршка пројектима за избеглице и
интерно расељена лица
Пројектно планирање- израда
урбанистичких планова ( Одлуку доноси
Општинско веће)
Зграде и грађевински објекти

Страна_____5

6.300.000,00

6.300.000,00

1.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
400.000,00

1.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
400.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

100.000,00

100.000,00

Машине и опрема
Наменске донације и трансфери

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ГЛАВА 2.01

94.052.905

94.052.905,00

ГЛАВА 2.02
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

912

Дон.и трансф.ост. нив. власти
О.Ш. ''Бранко Радичевић''

3.314.435,00

3.314.435,00

54

О.Ш. ''Вук Караџић''

4.130.295,00

4.130.295,00

55

О.Ш. ''Десанка Максимовић''

2.192.626,00

2.192.626,00

56

О.Ш. ''Никола Тесла''

1.376.765,00

1.376.765,00

57
58
59

О.Ш. ''Благоје Полић''
О.Ш. ''9. Мај''
Основна музичка школа

917.843,00
1.631.722,00
53.000,00

917.843,00
1.631.722,00
53.000,00

Трошкови грејања
Централно грејање
Набав.угља, дрва и трош.ел.енер. за
школе које се дел.грејуТА пећ.

15.288.000,00
10.288.000,00
5.000.000,00

15.288.000,00
10.288.000,00
5.000.000,00

Трошкови превоза ученика
Осигурање објеката
Наменске донације и трансфери
Изградња објеката за потребе
образовања( распоред средстава по
школама извршиће Опш.веће на предлог
Актива директора осн. и ср.школа)
Учешће у школовању ученика осн.
образовања са посебним потребама

15.000.000,00
1.700.000,00

15.000.000,00
1.700.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ГЛАВА 2.02

48.104.686,00

48.104.688,00

Маш. - електротехничка школа

3.365.426,00

3.365.426,00

67

''Гимназија''

1.733.704,00

1.733.704,00

68
69
70

Централно грејање
Осигурање објеката
Наменске донације и трансфери

9.712.000,00
800.000,00

9.712.000,00
800.000,00

13.611.130,00

13.611.130

53

463

60
60.1
60.2
61
62
63
64

65

ГЛАВА 2.03
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

920
66

463

УКУПНО ГЛАВА 2.03

Број

700

8

71

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

463

ГЛАВА 2.04
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВ. ВЛАСТИ
Здравство

72
73

411
412

УКУПНО ГЛАВА 2.04
ГЛАВА 2.05
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Плате и додаци запослених
Соц. допр. на терет послодавца

74
75

414
415

76

911

Страна_____6

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

32.990.199,00
5.905.245,00

5.257.694,00
941.127,00

38.247.893,00
6.846.372,00

Социјална давања запосленим
Накнаде запосленима

900.000,00
500.000,00

400.000,00

1.300.000,00
500.000,00

416

Накнаде, бонуси и остали пос.рас.

545.700,00

77

421

Стални трошкови

78
79

422
423

Трошкови путовања
Услуге по уговору

80

424

Специјализоване услуге

81
82

425
426

Текуће поправке и одржавање
Материјал
у чему дневни боравак

441

1.594.300.,00

355.000,00

1.949.300,00

400.000,00

190.000,00
520.000,00

190.000,00
920.000,00

479.200,00

479.200,00

1.200.000,00
5.696.705,00
55.100,00

1.300.000,00
7.346.705,00
330.000,00
55.100,00

300.000,00
349.915,00

230.000,00
641.094,00
422.191,00

530.000.00
991.009,00
422.191,00

45.235.359,00

16.388.111,00

61.623.470,00

100.000,00
1.650.000,00
330.000,00

Отплата камате за опрему

83
84

511
512
611

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Отплата кредита за опрему

85

463

Наменске донације и трансфери
УКУПНО ГЛАВА 2.05

545.700,00

ГЛАВА 2.06
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ

820
86
87
88

411
412
413

Дом културе ''Пиво Караматијевић''
Плате и додаци запослених
Соц. доприн. на терет послодавца
Накнаде у натури

89

414

90
91

415
416

92
93
94

421
422
423

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

389.000,00
53.000,00
150.000,00

95

424

Специјализоване услуге (програми)

350.000,00

425
426
481

Текуће поправ.и одрж.(усл.и матер.)
Материјал
Дотација невладиним организацијама

482

Порези, обавезне таксе и казне

463

Наменске донације и трансфери

96

4.145.545,00
742.053,00
23.030,00

4.145.545,00
742.053,00
23.030,00

Социјална давања запосленим

50.000,00

50.000.00

Накнаде запосленим
Награде, бонуси и остали пос. рас.

54.270,00

54.270,00

УКУПНО ГЛАВА 2.06

5.956.898,00

241.520,00
23.110,00
34.670,00

630.520,00
76.110,00
184.670,00
350.000,00

150.230,00
123.650,00
12.260,00

150.230,00
123.650,00
12.26000

7.400,00

7.400,00

592.840,00

6.549.738,00

Број

8
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ГЛАВА 2.07
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ
97

411

Плате и додаци запослених

98

412

99
100

414
415

101
102
103

416
421
422

104
105

3.423.589,00

3.423.589,00

Соц. доприноси на терет посл.

612.823,00

612.823,00

Социјална давања запосленим
Накнаде запосленим

50.000,00
81.500,00

50.000,00
81.500,00

Награде, бонуси и остали пос.рас.
Стални трошкови
Трошкови путовања

212.000,00
30.000,00

212.000,00
30.000,00

423
424

Услуге по уговору
Специјализоване услуге

50.000,00
212.000,00

106

425

Текуће поправке и одржавање

50.000,00

107

426

Материјал

60.056,00

511

Зграде и грађ. објекти

512
463

Машине и опрема
Наменске донације и трансфери

108
109

УКУПНО ГЛАВА 2.07

3.850.000,00

50.000,00
60.056,00
5.477.535,00

50.000,00
4.831.968,00

50.000,00
4.062.000,00

5.477.535,00
50.000,00

9.327.535,00

14.159.503,00

ГЛАВА 2.08
110

411

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
Плате и додаци запослених

3.565.202,00

3.565.202,00

111
112
113

412
414
415

Соц. доприн. на терет послод.
Социјална давања запосленим
Накнаде запосленим

638.171,00
60.000,00
27.500,00

638.171,00
60.000,00
27.500,00

114

416

Награде и остали пос.расходи

18.000,00

115
116

421
422

Стални трошкови
Трошкови путовања

85.400,00
21.200,00

70.240,00

155.640,00
21.200,00

117

423

Услуге по уговору

50.215,00

10.810,00

61.025,00

118

Спец. усл. у култ.(пром. књига)
Текуће поправке и одржавање
Материјал

63.230,00

119

424
425
426

11.105,00

20.000,00
28.115,00

63.230,00
20.000,00
39.220,00

120
121

515
463

Књиге у библиотеци
Наменске донације и трансфери
УКУПНО ГЛАВА 2.08

110.000,00

37.835,00

147.835,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820
ФИЗИЧКА КУЛТУРА
ГЛАВА 2.09

810

18.000,00

4.650.023,00

167.000,00

4.817.023,00

15.438.889,00

10.087.375,00

25.526.264,00

СПОРТСКИ ЦЕНТАР
122

411

Плате и додаци запослених

7.291.711,00

7.291.711,00

123

412
414

Социјал.доприн. на терет послод.
Социјална давања запос.

1.296.267,00
85.000,00

1.296.267,00
85.000,00

415
416

Накнада за запослене
Награде, бонуси и остали пос.рас.

124

135.000,00
150.000,00

135.000,00
150.000,00

Број
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421
422

Стални трошкови
Трошкови путовања

423

536.500,00

Страна_____8
984.000,00
48.000,00

1.520.500,00
48.000,00

Услуге по уговору

572.000,00

572.000,00

426

Материјал

466.000,00

466.000,00

126

482
511

Стални порез на имовини
Капитално одржавање објеката

54.000,00
1.111.000,00

54.000,00
2.911.000,00

Машине и опрема
Наменске донације и трансфери
УКУПНО ГЛАВА2.09

80.000,00

80.000,00

127

512
463

3.600.000,00

14.609.478,00

1.800.000,00

11.009.478,00

ГЛАВА 2. 10
СПОРТСКИ САВЕЗ

128
128.1

Трошкови Спортског савеза

128.2

50.000,00

50.000,00

Трошкови МОСИ игара

1.000.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ГЛАВА 2.10

1.050.000,00

1.050.000,00

Средства за спорт. клуб. и маниф. (одлуку
о расподели средстава на кулубове
донеће Општинско веће)

19.500.000,00

19.500.000,00

УКУПНО ГЛАВА 2.11

19.500.000,00

19.500.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810

31.559.478,00

3.600.000,00

35.159.478,00

2.550.757,00
442.190,00

478.202,00
99.994,00

3.028.959,00
542.184,00

50.000,00
94.380,00

25.000,00
10.000,00

75.000,00
104.380,00

185.000,00

180.000,00

365.000,00

150.000,00
1.515.000,00

1.000.000,00
590.000,00

1.150.000,00
2.105.000,00

40.000,00

1.000.000,00

1.040.000,00

85.000,00
1.384.500,00

2.090.000,00

2.175.000,00
1.384.500,00

130.000,00

130.000,00

125.000,00

100.000,00
4.287.000,00

225.000,00
4.287.000,00

6.621.827,00

9.990.196,00

16.612.023,00

ГЛАВА 2.11
СПОРТСКИ КЛУБОВИ И
МАНИФЕСТАЦИЈЕ
129

481

ГЛАВА 2.12
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

473
130
131

411
412

Плате и додаци запослених
Соц. допр. на терет послодавца

132
133
134

414
415
416

Социјална давања запосленим
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали пос.рас.

135

421

Стални трошкови

136
137

422
423

Трошкови путовања
Остале опште услуге (програми)

138

425

Текуће поправке и одржавање

139
140

426
463

Материјал
Нам.сред.од борав.таксе (Средства ће се
трошити по посебном прогр.који усваја
СО-е)

482

Таксе

512
463

Машине и опрема
Наменске донације и трансфери

141
142

УКУПНО ГЛАВА 2.12
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ГЛАВА 2.13
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

160
143

411

Плате и додаци запослених

144

412
416

Соц.допр. на терет послодавца

145
146

421

147

423

148

423

149

426

Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови- распоред средстава
врши Општ Веће
Трошкови за рад савета- распоред
средстава врши Општ Веће
Услуге по уговору- распоред средстава
врши Општ Веће
Материјал- распоред средстава врши
Општ Веће
УКУПНО ГЛАВА 2.13
ГЛАВА 2.14

090
472

499.468,00

499.468,00

89.405,00

89.405,00

465.000,00

465.000,00

327.000,00

327.000,00

327.000,00

327.000,00

99.190,00

99.190,00

1.807.063,00

1.807.063,00

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Накнаде за соц.заштиту из буџета

150
151

Средс.за прош.вид.соц.помоћи
Финанс.центра за злост. лица

5.430.000,00
1.994.000,00

5.430.000,00
1.994.000,00

152
153
154

Стални трош. Центра за соц. рад
Помоћ у кући
Дневни боравак за децу и старе
У чему:
- за децу ометену у развоју
- за стара лица
Боравак деце без родит. старања у стану
за осамостаљивање

555.000,00
2.217.000,00
3.268.000,00

555.000,00
2.217.000,00
3.268.000,00

768.000,00
2.500.000,00

768.000,00
2.500.000,00

155

421

156

451

560

157

451

УКУПНО ГЛАВА 2.14
ГЛАВА 2.15
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Текуће субвенције за пољопр. (ова
апроп.извршаваће се преко намен.рачуна
у складу са прог. Фонда за пољопривреду)
У чему: наменска сред.за клизиште
Фонд за заштиту животне средине
- улагање по посебном програму
УКУПНО ГЛАВА 2.15
ГЛАВА 2.16

388.000,00

388.000,00

13.852.000,00

13.852.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

840

ОО Црвеног крста

1.980.000,00

1.980.000,00

159

Фин. трошк. рада нар. кухиње

1.500.000,00

1.500.000,00

160

Добровољни даваоци крви

500.000,00

500.000,00

161
162
163

Савез бораца
Глуви и наглуви Злат.округа
Слепи и слабовиди Пријепоље

75.000,00
30.000,00
60.000,00

75.000,00
30.000,00
60.000,00

164

Удруж.параплегичара и квадриплег.

30.000,00

30.000,00

158

481
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165
166
167

Удруж.ратн.и мирн. војних инв.
Цивилни инвалиди рата
Удруж.ратн.војн.инвалида и породица
палих бораца

168

Удружење пензионера

169

Друш. за церебрал. и деч.парализу

170

Удружење дистрофичара

30.000,00

30.000,00

171
172

Историјски архив Ужице
Стална конф. градова и општина

120.000,00
130.000,00

120.000,00
130.000,00

173
174

Политичке странке

500.000,00

500.000,00

Верске заједнице

400.000,00
280.000,00
120.000,00

400.000,00
280.000,00
120.000,00

200.000,00

200.000,00

3.672.800,00
230.000,00

3.672.800,00
230.000,00

60.000,00

60.000,00

174.1
174.2

75.000,00
30.000,00

75.000,00
30.000,00

50.000,00

50.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

550.000,00

550.000,00

176
177

Православна верска заједница
Исламска верска заједница Србије
Остале организације (Распоред средстава
вршиће Општинско веће општине Прибој)
Подстицај запошљавања младих
КУД

178

Хуман. организ.''Стара Рашка''

189
190
181

Противградна заштита
Удруж. особа ометених у развоју
Канцеларија за младе
Аген. за мала и средња предузећа
УКУПНО ГЛАВА 2.16
ГЛАВА 2.17
КАПИТИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
НЕФ.ПРЕД. И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дирек.за изгр.града Прибој
а) ЈП Дирек.за изгр. Град.Прибоја

400.000,00
110.000,00
400.000,00
1.257.000,00
14.889.800.00

400.000,00
110.000,00
400.000,00
1.257.000,00
14.889.800,00

11.055.403,00
1.978.918,00
170.000,00
170.000,00

11.055.403,00
1.978.918,00
170.000,00
170.000,00

1.077.000,00
182.000,00

1.077.000,00
182.000,00

175

182

451

183
184
185
186

411
412
414
415

Плате и додаци запослених
Соц. доприн. на терет послод.
Социјална давања запосленим
Накнаде за превоз радника

187

416

Награде, бонуси и остал.пос. расх.

188
189

421
422

Стални трошкови
Трошкови путовања

190

423

Услуге по уговору

636.000,00

636.000,00

191

425

Текуће поправке и одржавање

628.100,00

628.100,00

192

426

Материјал

548.000,00

548.000,00

193

482

Порези, обавезне таксе и казне

250.000,00

250.000,00

194

512

Машине и опрема

350.000,00

350.000,00

195
196

513
463

Остала основна средства
Капиталне донације и трансфери

860.400,00

860.400,00

17.905.821,00

17.905.821,00

Укупно: а)
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197.1
197.2

б) Одрж.раз.ком.инфраструктуре
Субвенције јавним нефинаснијским
предузећима и организацијама
Управљање отпадом - чистоћа
Улична расвета

197.3

197

451

12.000.000,00
15.000.000,00

12.000.000,00
15.000.000,00

Трошкови рада булдозера

5.000.000,00

5.000.000,00

197.4

Одржавање инфраструктуре

9.000.000,00

9.000.000,00

197.5
197.6

Развој мреже лок. путева
Средства за одржавање путева у месним
заједницама-Распоред средстава врши
Општинско веће
Укупно: б)

5.000.000,00
6.000.000,00

5.000.000,00
6.000.000,00

52.000.000,00

52.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

25.000.000,00
55.000.000,00

25.000.000,00
55.000.000,00

85.000.000,00
154.905.821.00

85.000.000,00
154.905.821,00

198

424

199

511

200
201

511
434

в) Изград. комун. инфраструктуре
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти- Средства
ове апропријације распоредиће
Општинско веће на предлог Управног
одбора Дирекције
Путеви и остали капитални објекти Средства ове апропријације распоредиће
Општинско веће на предлог Управног
одбора Дирекције
Употреба земљишта
Укупно: в)
УКУПНО ГЛАВА 2.17
ГЛАВА 2.18
СТАМБЕНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

610
202

3
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511

330
203
204
205
206
207
208
209
210
211

411
412
414
415
416
421
422
423
426

Средства за стамбени развој

3.710.000,00

3.710.000,00

УКУПНО ГЛАВА 2.18
УКУПНО РАЗДЕО 2
ГЛАВА 3
ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
Плате и додаци запослених
Социјални доприн. на терет послод.
Социјална давања запосленим
Накнаде за запослене
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
УКУПНО ГЛАВА 3
УКУПНО РАЗДЕО 3

3.710.000,00
466.288.958,00

3.710.000,00
506.354.640,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

510.678.977,00

40.065.682,00

1.150.674,00
205.971,00
6.000,00
16.000,00
65.000,00
40.000,00
120.000,00
50.000,00
60.000,00
1.713.645,00
1.713.645,00

1.150.674,00
205.971,00
6.000,00
16.000,00
65.000,00
40.000,00
120.000,00
50.000,00
60.000,00
1.713.645,00
1.713.645,00
40.065.682,00

550.744.659,00
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 5.
За извршавање ове одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Члан 6.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер
(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза,
издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за
уплату средстава која припадају буџету.
Члан 7.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком, поред
функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава,
одговоран је руководилац одељења за друштвене делатности,финансије и буџет.
Члан 8.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање
два пута годишње информише општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку
шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, општинско веће усваја и
доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих
одступања.
Члан 9.
Одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси
председник општине.
Члан 10.
Решење о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог локалног
органа управе надлежног за финансије доноси Општинско веће општине Прибој.
Члан 11.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета,
као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине,
воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 12.
Општинско веће општине Прибој је одговорно за спровођење фискалне политике и
управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у
складу са Законом о буџетском систему.
Члан 13.
Општинско веће општине Прибој може у складу са чланом 22. Закона о буџетском систему,
прописати услове, критеријуме и начин коришћења средстава од сопствених прихода буџетских
корисника и одлучити, на предлог органа управе надлежног за финансије, да део јавних средстава од
сопствених прихода, остварених у текућој години представља општи приход буџета у текућој години.
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Члан 14.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена
овом одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши на терт прихода из других извора.
Обавезе преузете у 2010. години у складу са одобреним апропријацијама у 2010. години, а не
извршене у току 2010. године, преносе се у 2011. годину и имају статус преузетих обавеза и
извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 15.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе
предвиђен другачији метод.
Члан 16.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације
утврђене овом Одлуком, односно до процента остварења буџета за претходни период.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или
другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.
Члан 17.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању
услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују
јавне набавке.
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је
вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2011. годину.
Члан 18.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и
то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа исказаног у члану 4. ове одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до ког
су та средства и остварена, а за намене утврђене овом одлуком.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 4. ове одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.
Члан 19.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на
основу њиховог захтева и у складу за одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).
Члан 20.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2011. години само
у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона,
председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог
инвестирања.
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Члан 21.
Корисници јавних средстава ће, на предлог Предсадника Општине, донети програм
рационализације, који ће садржати и одређене критеријуме за извршавање тог програма..По програму
се може поступити након постигнуте сагласности Општинског већа.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Општинског већа,ау
складу са законом којим се одређује максималан број запослених у локалној администрацији, засновати радни однос са новим лицима до краја 2011. године, уколико средства потребна за исплату плата
тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за
плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.
Члан 22
Исплата отпремниме у случају утврђивања технолошког вишка може се вршити само на терет
средстава планираних за иплату плата на конту 411 – плате и додаци запослених и 412 – социјални
доприноси на терет послодавца .за корисника који ће имати исплату отпремнине.
За исплату отпремнине по основу права из става 2. овиг члана може се извршити прераспоред
средстава са конта 411 и 412 на конто 414- социјална давања запосленима.
Члан 23.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2011. години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу донација.
Члан 24.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и
покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2011. години,
осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности.
Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна,
корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни, односно индиректни
корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.
Рефундација из става 2. овог члана сматра се новчаним извршавањем расхода, а у складу са
Законом о буџетском систему.
Члан 25.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу (”Службени гласник РС”, број 61/2005).
Члан 26.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. јануара 2011. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2010. години, која су овим корисницима
пренета у складу са Одлуком о буџету општине Прибој за 2010. годину.
Члан 27.
Изузетно, у случају да се буџету општине Прибој из другог буџета (Републике, Покрајине,
друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна
средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији
износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за
финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу,
у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
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Члан 28.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних
средстава у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна
трезора неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на
начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили
Управи за трезор.
Члан 29.
Ову одлуку објавити у службеном лицсту општине Прибој и доставити Министарству финансија.
Члан 30.
Ова одлука из оправданих разлога ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Прибој, а примењиваће се од 1. јануара 2011. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01Број:400 - 69 од 28.12.2010. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
___________________
На основу члана 20.став 1.тачка 26. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07),
Закона о сточарству („Службени гласник РС“ број 41/09) и Закона о прекршајима („Службени гл.РС“,
број
101/05, 116/08 и 111/09), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 28.12.
2010.године, донела је
ОДЛУКУ
О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се прописују ветеринарско-санитарни услови, начин држања и чувања
домаћих животиња у некомерциалне сврхе као и забрана држања, производња и напасање домаћих
животиња на подручју урбанизованог дела града Прибоја.
Члан 2.
Домаћим животињама у смислу ове Одлуке сматрају се: Копитари (коњи,мазге,магарци муле),
папкари ( говеда, овце, козе и свиње), перната живина (кокоши, ћурке, гуске патке и друга перната
живина), пси, мачке, кунићи, голубови, пчеле и егзотичне животиње.
II НАЧИН ДРЖАЊА ЖИВОТИЊА
Члан 3.
На подручју града Прибоја не могу се држати следеће домаће животиње: копитари, папкари,
перната живина, кунићи, голубови, пси и мачке

Број

8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

16
Страна_____

Члан 4.
Забрањено је држање копитара, папкара и пернате живине у насељеним местима-приградским
насељима и то:
- у насељеним местима – приградска насеља, на грађевинским парцелама чија је површина мања
од 800 м2 као и у следећим улицама: у новом делу града забрана почиње од Кашерића воденице
обухватајући улицу Драгољуба Савића, насеље водовод и Звиздића насеље, улицу Пете
Санџачке,улицу Рефика Кочевића до броја 32 до куће Јусуфа Хамзића, затим забрана се продужава
улицом Николе Тесле, обухватајући и улицу Омладинских бригада и даље се наставља на улицу Саве
Ковачевића обухватајући леву и десну страну улице до ЈКП Услуга обухватајући и улицу Боре
Пенезића до куће Мухарема Сарачевића, затим граница забране продужава се улицом Прибојске Чете
до предузећа Полијестер обухватајући приградско насеље Побрежје- (лева страна Лима)
- Са десне стране Лима забрана почиње:
- ФАП-Монтаже обухватајући десну и леву страну улице 29.Октобар, затим улицу Првомајску, леву
и десну страну улице, улица Речица до куће Удовичић Бобише, улицу 22.Децембар, улицу Новице
Мановића, улицу Партизански пут, затим забрана се спуста поново на улицу 29.Октобра
обухватајући улицу Жртава Фашистичког терора- насеље Глишина вода и Расадник, улицу 8.Март,
улицу Годушки пут, затим улицу Данила Јауковића, улицу Раденка Караџића, улицу Пролетерску ,
затим улица Рифата Бурџевића и Трећа Санџачка као и насеље Мишковац, улицу Подински пут,
Хамдије Курталића, улицу Зеленац, Рабреновачки пут, улицу Радничку, улицу Четврте санџачке
бригаде и улицу Велимира Бандовића.
Члан 5.
На подручју Прибојске Бање забрањено је држање домаћих животиња копитара, папкара, пернате
живине, кунића и голубова на простору око Школе, РХ центра, Манастира Свети Никола и
некадашњег објекта задружног дома.
Забрана држања домаћих животиња обухвата и шире подручје Бање обухватајући границу која
полази од куће Лаптошевић Спасоја, затим насеље Башта, даље се продужава према угоститељском
објекту „Бић“, затим забрана се наставља косом званом „Шљивића коса“ према кући Милована
Радовића све до куће Гонев Стојмена, даље забрана се продужава према кући Полић Срета према јазу
Бање. Са десне стране улице Бањске забрана полази од куће Павловић Гојка и Радојка обухватајући
изграђени део насеља звано Бањски гајеви све до“Етно парк“ на путу Бања –Кратово, затим граница
се враћа старим путем од“ Етно-парка „према Грачаници и завршава се са зградом наставничких
станова.
Члан 6.
Забрањено је држање копитара и папкара у центрима месних заједница, на удаљености до 50 м. од
школа, здравствених установа, угоститељских и трговинских радњи и објеката за становање.
Члан 7.
Од забране држања домаћих животиња из члана 4.5. и 6.Одлуке изузимају се пољопривредни
произвођачи којима је пољопривреда једино занимање као и власници породичних стамбених згада
који поседују површине парцела веће од 800 м2. а имају регистрована пољопривредна газдинства.
Члан 8.
А) Папкари и копитари
Изван реона забране из члана 4.5 и 6. ове Одлуке могу се држати и производити животиње у
прописано изграђеним и урађеним објектима .
Објекти у којима се држе домаће животиње морају бити изграђени од чврстог материјала.
Члан 9.
Објекти у којима се држе копитари,папкари и живина за потребе домаћинства, морају бити
удаљени од регулацоне линије стамбених зграда и суседних парцела најмање 15 м а од објеката за
снабдевање водом најмање 20 м. у зависности од конфигурације земљишта.
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Члан 10.
Објекти у којима се држе копитари, папкари и живина у броју већем од потреба домаћинства
(мини фарме, фарме и газдинства) могу се подизати под условом да локација испуњава просторне и
друге услове.
Члан 11.
За изградњу објеката из члана 8. и 9. ове Одлуке мора се прибавити одобрење за изградњу од
органа надлежног за послове грађевинарства, а за објекте из члана 10. сагласност санитарне,
ветеринарске и еколошке инспекције како је то и прописано Правилником о ветеринарскосанитарним условима објеката за узгој и држање копитара, папкара, живине и кунића („Службени
гласник РС“ број 81/2006).
Одредбе ове одлуке неће се примењивати на држање домаћих животиња у објектима из члана 10.
ове Одлуке.
Члан 12.
Објекти за држање домаћих животиња из члана 9. морају имати канал за одвод осеке саграђен од
чврстог и непропусног материјала са заобљеним угловима и решетком на улазу у осочну јаму.
Јама за осоку мора бити од бетона или другог непропустивог материјала и са дном испод нивоа
ђубришта, лоцирана низводно од објекта за држање животиња удаљена најмање 3 м од међе суседа и
најмање 15 м. од стамбеног објекта.
Стаја се мора редовно чистити и дезинфиковати.
Јама за осоку не сме се прикључити на јавну канализацију и водотокове, и морају се редовно
празнити.
Члан 13.
Ђубриште из објеката за држање домаћих животиња мора бити укопано у земљу и изграђено од
тврдог материјала са цементном кошуљицом са унутрашње стране.
Члан 14.
Течно ђубриво (осока) из осочних јама објеката из члана 9. ове Одлуке може се користити ради
ђубрења обрадивих површина.
Забрањено је растурање осоке и чврстог ђубрива на обрадивом земљишту које обухвата ширу
зону заштите водених објеката.
Члан 15.
Б) Пси и мачке
Власници породичних стамбених зграда и станова у стамбеним зградама као кућне љубимце могу
држати само 1 пса и 1 мачку.
Члан 16.
Предузећа и предузетници којима је то потребно ради чувања објекта могу држати и више паса.
Члан 17.
Држалац пса или мачке дужан је да редовно брине о нези и исхрани и да им обезбеди хигјенске
услове, као и лечење.
У дворишту зграде може се држати пас под условом из става 1.овог члана ако му је обезбеђена
одговарајућа кућица и не постоји могућност да напусти двориште.
У дворишту пас мора бити везан на ланцу, који не може бити дужи од 3 метра а његова дужина
мора бити толика да не изазива узнемиравање станара и пролазника
На улазним вратима капије у двориште мора бити на видном месту истакнут натпис „чувај се пса“.
Пас чувар може се пустити са везе ноћу ако су улазна врата закључана, и ако не постоји могућност
да пас напусти двориште и да не узнимирава суседе и пролазнике.
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У стамбеним зградама колективног становања забраѕњено је држање паса и мачака на
терасама, лођама, ходницима, заједничким просторијама и подрумима.
Члан 18.
Држалац пса може изводити изван затвореног простора на кратком повоцу дужине до 1,5 м и са
заштитном корпом на њушци, осим код ловачких паса за време лова штенади до 3 месеца и паса
малих раса који не морају имати заштитну корпу.
Особа млађа од 14 година не може бити пратилац пса.
Члан 19.
Ако пас уједе неко лице, држалац је дужан да о томе одмах а најкасније у року од 12 сати обавести
ветеринарску инспекцију и ветеринарску службиу и да омогући преглед здравственог стања пса.
Држалац пса из става 1.овог члана дужан је да предузме све мере да се озлеђеном лицу
благовремено укаже медицинска помоћ, односно пружи здравствена заштита у најближој
здравственој установи.
Члан 20.
Орган Скупштине општине надлежан за послове ветеринарства дужан је да сваке године до краја
месеца јануара изврши попис паса старијих од 6 месеци на територији општине и установи преглед
пописаних паса.
Члан 21.
Орган из члана 20.ове одлуке водиће уредан регистар паса који садржи следеће податке:
1. име сопстевеника;
2. опис и категорију пса;
3. датум цепљења;
4. број регистарске маркице;
Пси на подручју општине морају одмах по обављеном попису бити подвргнути цепљењу против
беснила и лечењу против цревних паразита.
Члан 22.
За извођење акције вакцинације паса , попис паса ће се вршити преко месних заједница или на
други погодан начин према упутству органа управе надлежног за послове ветеринартства.
Члан 23.
У заједничком стану, псе и мачке могу се држати само ако постоји сагласност сустанара, а у
заједничком дворишту породичне стамбене зграде пас се може држати само ако постоји сагласност
корисника заједничког дворишта.
Члан 24.
Забрањено је хранити псе отпадцима, односно деловима угинулих животиња, ако нису предходно
прокувани, уводити псе у јавне радње, локале, биоскопе, на јавне скупове, извођење и шетња и
пуштање паса на дечијим игралиштима предшколских, школских и здравствених установа, уређеним
јавним зонама и спортским теренима.
Члан 25.
За извођење акције вакцинисања паса врши се преко месних заједница, или на други погодан
начин према упутству органа надлежног за послове ветеринарства.

Број

8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

19
Страна_____

Члан 26.
В)

Перната живина

За потребе породичног домаћинства, у помоћним објектима , могу да се држе: кунићи до 10
комада, живине до 20 комада и товних пилића до 5о комада, копитари и папкари до 2 грла а њихов
подмладак до 3 месеца старости, оваца и коза до 20 грла.
Члан 27.
Објекти за држање пернате живине могу бити стални ( живинарници) и привремени (кавези и
ограђени простор).
Стални објекти у којима се држи перната живина (живинарници) морају бити удаљени од
регулационе линије најмање 15 метара, од стамбених зграда 15 метара, од бунара и других обнјеката
за снабдевање водом који су подложни загађење најмање 20 метара а најмање 50 метара од изворишта
од значаја за насеље.
Подови у живинарницима морају бити изграђени од непропустивих материјала са нагибом према
каналу за одвод нечистоће и воде у осочару или ђубришту.
Као привремени објекти могу се изграђивати кавези од жице или сличног материјала или са
жицом ограђени простори.
У привременим објектима перната живина може се држати под условима из става 2.овог члана и
морају се редовно чистити и дезинфековати.
Г ) Кунићи
Члан 28.
Кунићи се могу држати у отвореном и затвореном простору.
Објекти за држање кунића морају бити удаљени најмање 15 метара од регулационе линије и
стамбених објеката, од бунара и других објеката за снабдевање водом који су подложни загађењу
најмање 20 метара а најмање 50 метара од изворишта од значаја за насеље.
Д) Голубови
Члан 29.
Голубови се могу држати у породичним стамбеним зградама, у посебно изграђеним објектима, на
тавану или тераси под условом да не узнемиравају суседе и не загађују околину.
Голубови се могу држати и у дворишту породичне стамбене зграде, у посебно изграђеним
објектима, под условом да су удаљени најмање 10 метара од регулационе линије стамбених објеката и
објеката за снабдевање водом.
Члан 30.
Ђ) Пчеле
Челињак мора бити постављен на одређеној удаљености од стамбених згада и објеката у којима
се држе домаће животиње, јавних путева као и суседних парцела на којима се узгајају пољопривредне
културе под условом да не сметају суседима и пролазницима.
Члан 31.
У двориштима насељених места пчелињаци до 10 кошница морају се поставити најмање 1о метара
од регулационе линије и од стамбених зграда и од објеката у којима се држе домаће животиње, као и
јавних путева, стим да лета нису окренута на страну улаза у стамбне објекте у прозоре стамбених
објеката и објеката за држање животиња.
Ако двориште користи више породица потребно је обезбедити њихову сагласност.
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Члан 32.
Пчелињак са преко 10 кошница мора бити удаљен најмаѕње 15 метара од регулационе линије и
20 метара од стамбених зграда и објеката за држање животиња , зависно од броја кошница стим што
лета морају бити окренута сходно .члан 31.став 1.ове Одлуке.
Члан 33.
Пчелињаци се могу поставити ван насељених места ако су удаљени најмање 10 м од јавних путева
и 5 м од осталих путева стим што лета морају бити окренута на супротну страну од пута.
Пчелињаци се могу поставити и на пољопривредно земљиште, ако се кошнице поставе
најмање 15 м од парцеле суседних власника на којима се узгајају ратарске културе а 20 м за остале
културе изузев шума.
Члан 34.
Ради коришћења пчелиње паше, држалац пчела може пчелињак пресељавати са сталног на друго
место држања.
Пчеле се могу превозити ако су кошнице затворене, имају пратиоца и уверење о здравственом
стању.
Е) Украсне и егзотичне птице
Члан 35.
У објектима вишепородичног становања, у становима, могу да се држе украсне и егзотичне птице
на начин на који се трећа лица не ометају у мирном коришћењу станова.
У објектима породичног становања, у помоћним објектима или у кавезима у дворишту могу да се
држе украсне и егзотичне птице под условом да се не узнемиравају трећа лица и да се не загађује
животна средина.
МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 36.
Забрањено је:
1. Пуштање , напасање и увођење домаћих животиња, у паркове , туђа дворишта и друга јавна
места и површине ради испаше.
2. Увођење домаћих животиња, осим паса водича за слепа лица у службене просторије, средства
јавног саобраћаја дечија игралишта , школска дворишта , јавна купатила и шеталишта или
друга јавна места где се окупља већи број људи.
3. Остављање лешева угинулих домаћих животиња на јавним површинама.
4. Напуштање и злостављање жиотиња
5. Држање паса, мачака, кунића и голубова на терасама, балконима, заједничким просторијама,
подрумима , ходницима и двориштима стамбених зграда.
6. Држање паса који лајањем или завијањем ометају мир трећих лица-станара у стамбеној згради
и суседству.
II Н А Д З О Р
Члан 37.
Надзор над применом и спровођењем одредаба ове Одлуке, врши инспектор за заштиту животне
средине и комунални инспектор.
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Инспектори из предходног става, овлашћени су да држаоцима животиња наложе да у одређеном
року отклоне недостатке и неправилности у погледу услова за држање животиња прописаних овом
Одлуком.
Уколико држалац животиња не поступи по решењу из предходног става, инспектор ће донети
решење о забрани држања домаћих животиња.
У другостепеном поступку по жалби странке одлучује Општинско веће општине Прибој.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Новчаном казном од 50.000,оо до 1.000.000,оо динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. Држи домаће животиње на подручју где је Одлуком забрањено држање домаћих животиња
члан 3.4. и 5 Одлуке.
2. Дозволи увођење домаћих животиња у службене просторије, срдства јавног саобраћаја
дечија игралишта и школска дворишта, на јавна купалишта и шеталишта.
3. За држање домаћих животиња не поседује објекте из члана 9.12. и 13. Одлуке.
4. Не поступи по решењу инспектора члан 37. став 3.Одлуке.
5. Парцела и објекат за држање пчела не испуњава услове прописано чланом 30.31. и 32 ове
Одлуке.
За прекршај из става 1.овог члана казниће се новчаном казном од 2.500,оо до 75.000,оо динара
одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из члана 38. став 1. тачка 1. до 5. казниће предузетник новачном казном од 5.000,оо до
250.000,оо динара.
Члан 39.
Новчаном казном од 2.500,оо до 75.000.оо динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. Држи домаће животиње на подручју на коме је забрањено њихово држање члан 3.4.5. и
6.Одлуке.
2. Објекти за држање животиња не испуњавају услове прописано чланом 9.ове одлуке.
3. Парцела и објекти не испуњавају услове за држање животиња из члана 12.13.и 14. ове
Одлуке.
4. Парцела и објекти за држање пчела не испуњавају услове прописане чланом 30.31. и 32.
Одлуке
5. Држи домаће животиње у већем броју члан 15. и 26.Одлуке.
6. Не поштије забрану из члана 36.Одлуке.
7. Не поступи по решењу инспектора члан 37.став.3.Одлуке
8. Држи псе и мачке у дворишту без сагласности станара заједничког дворишта и стана члан
23.Одлуке.
9. Ако држи пернату живину супротно одредбама члана 27.Одлуке.
10. Ако објекте и јаме за држање домаћих животиња прикључи на јавну канализацију и водене
токове члан 12. став 4.
11. Ако се не придржава одредаба члана 17. ове Одлуке.
12. Ако се не придржава одредаба члана 18. и 19.Одлукe.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Власник или држалац домаћих животиња дужан је да уклони, измести и усклади држање
домаћих животиња са одредбама ове Одлуке до 01.03.2011.године од дана ступана на снагу ове
Одлуке.
Предмети у поступку инспекцијског надзора пре ступања на снагу ове Одлуке окончаће се према
одредбама Одлуке која је важила у моменту покретања поступка.
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Члан 41.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Прибој.
Члан 42.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Службени лист општине Прибој број 6/86“)

Одлука о држању домаћих животиња(„

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01Број: 355-207 oд 28.12. 2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, 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 28.12.2010.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА

I ДАЈЕ СЕ сагласност на одлуку Управног одбора „ФАП-СТАН“ д.о.о Прибој о утврђивању
цена грејања ,тако да повећање цена грејања без ПДВ-а износи укупно 18%.
II Утврђују се цене грејања, и то у следећим износима:
-стамбени простор...........................................................57,82 динара/м2
-школски простор, обданишта и други........................115,64 динара/м2
-пословни простор ........................................................ 173,46 динара/м2
III Цена грејања из става II Одлуке примењују се од 01.12.2010.године.

IV Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Прибој''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01Број: 38-2 од 28.12.2010.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.

___________________
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На основу члана 8. и 9. Закона о матичним књигама (Службени гласник РС“, број 20/09) и члана
46. ст. 1. т. 7. Статута општине Прибој („Службени лист општине Прибој“, број 12/08), Скупштина
општине Прибој, по прибављеном мишљењу Министарства за државну управу и локалну самоуправу
Републике Србије, број 20-00-106 /2010-04 од 22.11.2010.године, на седници одржаној
28.12.2010.године.донела је
ОДЛУКУ
о матичним подручјима општине Прибој
1. Овом одлуком одређују се матична подручја и седишта матичних подручја у којима се воде
матичне књиге на територији општине Прибој.
2. Матична подручја и седишта матичних подручја у којима се воде матичне књиге на
територији општине Прибој су:
Матично подручје
1
1. Прибој

Насељена места која улазе у
Седиште
састав матичног подручја
Матичног подручја
2
3
Бања
Прибој
Батковићи
Црнуговићи
Бучје
Добриловићи
Забрђе
Забрњица
Заградина
Заостро
Калафати
Калуђеровићи
Касидоли
Пожегрмац
Кратово
Брезна
Јелача
Крњача
Мажићи
Милијеш
Прибој
Прибојска Голеша
Прибојске Челице
Рача
Ритошићи
Сјеверин
Живинице
Сочице
Кукуровићи
Стрмац
Хер Голеша
Црнузи
Читлук

3.
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању матичних
подручја за вођење матичних књига на подручју општине Прибој („Службени лист општине Прибој“,
број 6/90).
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4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“ и
„Службеном листу општине Прибој“, а примењиваће се од 01. 01. 2011. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01Број: 200-3 од 28.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,с.р

________________________
На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему ('' Сл. гласник РС'', број: 54/09), а
у вези члана 10. Закона о Државној ревизорској институцији (''Сл. гласник РС'', бр:101/05 и 54/07),
Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 28.12.2010.године донела је
О Д Л У К У
I Одобрава се вршење ревизије Завршног рачуна буџета општине Прибој за 2010. годину од
стране лица које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја.
Ревизија на овакав начин ће се вршити уз претходну сагласност Државне ревизорске
институције.
II Одлуку објавити у службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01Број: 400-68 од 28.12.2010. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац ,с.р
_______________________
На основу члана 46. став 1. тачка 7. Статута
општине Прибој(''Сл.лист општине
Прибој“,број:12/08), члана 100. Пословника скупштине општине Прибој(„Сл.лист општине
Прибој“,број:14/08) и члана 5.Статута Сталне конференције градова и општина-Савеза градова и
општина, а у складу са чланом 89. Закона о локалној самоуправи, Скупштина општине Прибој,на
седници одржаној 28.12.2010.године, донела је

ОДЛУКУ
о потврђивању чланства општине Прибој
у Сталној конференцији градова и општина –Савезу градова и општина Србије
Члан 1.
Скупштина општине Прибој потврђује да је општина Прибој члан Сталне конференције
градова и општина – Савеза градова и општина Србије, са седиштем у Београду, Македонска 22. (у
даљем тексту: СКГО)
Члан 2.
Скупштина општине Прибој потврђује да прихвата све одредбе Статута СКГО, који је
усвојила 38. Скупштина СКГО, одржана 7. децембра 2010.године.
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Члан 3.
Скупштина општине Прибој потврђује да у складу са Статутом СКГО,општина Прибој
преузима обавезу:
-да активно доприноси остваривању циљева СКГО;
-да учествује, у складу са интересовањем, у активностима СКГО;
-да обезбеди да њени представници обављају функцију у органу СКГО на коју
је изабрана општина Прибој;
-да плаћа чланарину СКГО у складу са одлуком Скупштине СКГО;
-и да обавља друге активности који му повере Скупштина и Председништво СКГО;
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Прибој“'.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01Број:02-71 од 28.12.2010. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мр. Витомир Пијевац ,с.р

__________________
На основу члана 20. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије", број: 129/07), члана 11. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе
("Службени гласник Републике Србије", број 62/2006) и члана 46. тачка 3. и 14. Статута општине
Прибој ("Службени лист општине Прибој", број 12/2008), Скупштина општине Прибој, на седници
одржаној 28.12.2010.године, доноси
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о локалним комуналним
таксама
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Сл. лист Општине Прибој“, број 3/09 и 2/10), у
члану 6. став 2. брише се.
Члан 2.
У таксеној тарифи, тарифном броју 1. тачка 5д) брише се.
Члан 3.
У таксеној тарифи, тарифном броју 1. после тачке 5г додају се тачка 5д-1 и и тачка 5д-2 које гласе:
„5д-1) Бензинске, ТНГ и комбиноване (бензинске -ТНГ) пумпе са седиштем ван територије
општине Прибој ....................................................................................330.000 динара
5д-2) Бензинске, ТНГ и комбиноване (бензинске -ТНГ) пумпе са седиштем на територији
општине Прибој .......................................................................................150.000 динара“
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Прибој“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 434 -7 од 28.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,с.р
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_______________
На основу члана 32. тачка 16.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ број
129/07 ) члана 46.став 1.тачка 18. Статута Општине Прибој(„ Службени лист општине Прибој“ број
12/08) и Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“ број 101/05, 116/08 и 111/09),
Скупштина општине Прибој, нa седници одржаној 28.12.2010.године, донела је,
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ОБЛАСТИ ТРГОВИНЕ,
УГОСТИТЕЉСТВА, ЗАНАТСТВА И УСЛУГА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

Члан 1.
У одлуци о одређивању радног времена у области трговине, угоститељства, занатства и услуга
на територији општине Прибој(„ Службени лист општине Прибој „ број 3/2009. 3/2010. и 6/2010.) у
члану 7.став 2. број 03. замењује се са бројем 04.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 БРОЈ: 130-3 од 28.12.2010.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
___________________
На основу члана 68. став 1. и члана 100.став 4.Закона о заштити жиотне средине („Сл.гласник
РС“ број 135/04 и 36/09), члана 46. Статута општине Прибој („Сл.лист Општине Прибој број 12/08“),
члана 6.Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине општине Прибој
(„Службени лист општине Прибој“ број 6/09), Скупштина општине Прибој на седници одржаној дана
28.12.2010.године, доноси
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2010.ГОДИНУ
I Овим Програмом одређује се намена коришћења средстава која се прикупљају у буџетском
фонду за заштиту и унапређење животне средине општине Прибој за 2010.годину.
II За реализацију овог Програма користиће се средства планирана Одлуком о буџету општине
Прибој за 2010.годину, за буџетски фонд за заштиту животне средине у износу од 2.000.000,00
динара.
Планирана средства ће се убирати по основу накнада за заштиту и унапређење животне средине у
складу са чланом 85, 85 а и 87. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број
135/04 и 36/09).
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III Овим Програмом утврђује се динамика и намена трошења планираних средстава, тако да ће из
планираних средстава бити финансирани:
1. Програми и пројекти праћења стања животне средине на територији општине Прибој у складу са
чланом 69. Закона о заштити животне средине, стални и развојни, у износу од ------- 335.000 ,00
динара, и то за мониторинг:
- квалитета ваздуха
- ниво комуналне буке
- квалитета површинских вода
- квалитета земљишта
- мерења посебне намене и у ванредним ситуацијама
- мерења нејонизујућег зрачења
Реализација ових Програма вршиће се преко овлашћених стручних организација, на основу
закључених уговора, у складу са позитивним прописима.
2. Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти као и суфинансирање истих-------1.000.000,00 динара и то:
- Пројекти рекултивације, уређење јавних површина и санације, управљање отпадом, управљање
енергијом као и други пројекти од интереса за општину реализују се на територији општине, а
предлаже их општина, јавна предузећа, стручне организације и установе.
- Остале превентивне и подстицајне програме и пројекте за чијом се реализацијом укаже потреба.
Ови програми и пројекти биће реализовани у сарадњи са другим субјектима система заштите
животне средине.
3. Инвестициони програми и пројекти од значаја за побољшање квалитета животне средине на
територији општине Прибој (суфинансирање у куповини опрме за заштиту животне средине,
учестововање у суфинансирању сеоске водоводне и канализацоне мреже, опремање локација за
сеоске мини депоније, набавка контејнера и друго) ---- 530.000,00 динара.
Ови програми и пројекти ће се реализовати на основу исказане потребе јавних предузећа преко
општине или на основу јавног конкурса .
4. Програми и пројекти невладиног сектора из области заштите животне средине --------70.000.00
динара.
Ови програми ће се реализовати на основу конкурса.
5. Образовне активности, едукација, штампање пропагандног материјала, промоција и јачање
свести о потреби заштите животне средине ----- 30.000,00 динара.
У циљу подизања нивоа образовања, јачање свести и популаризације заштите животне срединеопштина Прибој ће преко надлежног општинског органа из опредељених средстава, самостално или у
сарадњи са другим субјектима, финансирати или учествовати у финансирању организовања или
учествовања у предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, манифестацијама из области
заштите и унапређења животне средине и обележавању значајних датума и догађаја:
- сајмови екологије;
- обележавање светског дана животне средине;
- сајмови здраве хране и
- друге активности
6. Пројекти који се односе на научно истраживачки рад у области заштите животне средине---20.000,00 динара.
Ови програми ће се реализовати на основу јавног конкурса за које постоји потреба и интерес да се
реализују на подручју општине Прибој.
7. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине ---15.000,00
динара.
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању животне
средине и јачању свести о значају заштите животне средине јавност ће бити обавештена путем
средстава јавног информисња.
IV Финансирање, односно суфинансирање активности по овом програму вршиће се у зависности
од динамике прилива средстава у складу са Одлуком о буџетском фонду за заштиту животне средине
општине Прибој. Уколико се приходи не остварују у планираном износу финансирање активности по
овом програму вршиће се у проценту остварења примања, односно прихода буџетског фонда, по свим
активностима.
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V Општина ће финансирати пројекте на основу уговора или споразума о финансирању. Одобрење
за финансирање сваког појединачног програма или пројекта одобрава Председник општине на
предлог општинског већа.
VI Пријаве пројеката за финансирање достављају се општини Прибој, комисији коју образује
Председник опшптине. Комисија врши оцену сагласности пројекта са програмом коришћења
средстава за 2010.годину и Председнику општине доставља предлог за закључење уговора, односно
споразума.
Састав и број чланова комисије одређује председник општине.
VII Стручне и административно техничке послове за реализацију програма и пројеката као и
надзор над извршавањем уговорених обавеза спроводи општинска управа општине Прибој.
VIII Општинско веће општине Прибој је, дужно да прибави сагласност Министарства за заштиту
животне средине на предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине општине Прибој за 2010.годину.
IX Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине
објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01Број: 501-120 од 28.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
___________________
На основу члана 22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''бр.12/08), Скупштина општине
Прибој на седници одржаној 28.12.2010 .године донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ПРИБОЈ ЗА 2011. ГОДИНУ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Градске библиотеке Прибој за 2011.годину који
је донео Управни одбор установе бр: 71 од 29.11.2010.године.
II

Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01Број: 02-76 од 28.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,с.р
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На основу члана 22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''бр.12/08), Скупштина општине
Прибој на седници одржаној 28.12.2010 .године донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
ДОМА КУЛТУРЕ ''ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ'' ПРИБОЈ ЗА 2011. ГОДИНУ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Дома културе'' Пиво Караматијевић'' Прибој за
2011.годину који је донео Управни одбор установе бр: 02-36 од 29.11.2010.године.
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01Број: 02-75 од 28.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,с.р
_____________________________
На основу члана 22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''бр.12/08), Скупштина општине
Прибој на седници одржаној 28.12.2010 .године донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ ЗА 2011. ГОДИНУ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Туристичке организације Прибој за 2011. годину
који је донео Управни одбор установе бр: 643 од 14.12.2010.године.
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-74 од 28.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,с.р
_________________________
На основу члана 22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''бр.12/08), Скупштина општине
Прибој на седници одржаној 28.12.2010 .године донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ПРИБОЈ ЗА 2011. ГОДИНУ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Завичајног музеја Прибој за 2011.годину који је
донео Управни одбор установе бр: 02-185/10 од 26.11.2010.године
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01Број:02-73 од 28.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,с.р
_________________
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На основу члана 22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''бр.12/08), Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 28.12.2010 .године донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ''СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' ПРИБОЈ ЗА
2011.ГОДИНУ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Установе за физичку културу ''Спортски центар ''
Прибој за 2011.годину који је донео Управни одбор предузећа бр: 62/10 од 29.11.2010.године.
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број:02-72 од 28.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,с.р

____________________
На основу члана 46. став 1.тачка 5. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'' број:129/07 ),
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 28.12.2010. године донела је
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ПРИБОЈ
I УТВРЂУЈЕ СЕ да је Предрагу Терзићу одборнику са изборне листе
''Коалиција СРСДСС-Драгомир Минић-Јоле'' престао мандат одборника преузимањем функције која је по закону
неспојива са функцијом одборника.
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
О б р а з л о ж е њ е:
Чланом 46.став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима прописано је: ''Одборнику престаје
мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла односно функције које су,у
складу са законом неспојиве са функцијом одборника.''
На седници Скупштине општине Прибој одржаној 30.11.2010.године одборник Предраг
Терзић именован је за в.д директора Дома здравља у Прибоју.
Чланом 46. став 6. Закона о локалним изборима између осталог прописано је ако одборнику
престаје мандат наступањем случаја из тачке 5.,скупштина јединице локалне самоуправе на првој
наредној седници,после обавештења о наступању таквог случаја,утврђује да је одборнику престао
мандат.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву одлуке.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од
48 часова од дана доношења одлуке Скупштине општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број:013-12 од 28.12. 2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,с.р

____________________
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На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним
ситуацијама (''Сл.гласник РС'' бр. 111/2009), 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 28.12.2010. године донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ПРИБОЈ
Члан 1.
Овом Одлуком образује се Општински штаб за ванредне ситуације општине Прибој (у даљем
тексту: Штаб), који је задужен за координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним
ситуацијама на територији општине Прибој.
Члан 2.
У Штаб се постављају:
1. Лазар Рвовић, председник општине- командант Штаба;
2. Никола Јоксимовић, члан општинског већа- заменик команданта Штаба;
3. Борис Мрдовић, одговорно лице за послове одбране и оперативно-планске послове- начелник
Штаба;
4. Елвис Мујовић, руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове- члан Штаба;
5. Предраг Терзић, директор Дома здравља Прибој- члан Штаба;
6. Мирољуб Берлић, оговорно лице Окружног центра за обавештавање и узбуњивање- члан
Штаба;
7. Аница Србљановић, директор Дирекције за изградњу града Прибоја- члан Штаба;
8. Славко Марковић, директор ЈКП ''Услуга'' Прибој- члан Штаба;
9. Верица Радовић, секретар Црвеног крста општине Прибој- члан Штаба;
10. Зоран Токовић, председник Ловачког удружења Прибој- члан Штаба;
11. Славица Тодоровић, директор Информативног центра Прибој- члан Штаба.
Члан 3.
Мандат чланова Штаба траје четири године.
Члан 4.
Штабом руководи командант Штаба .
Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Прибој, на предлог
Општинског штаба за ванредне ситуације, доноси председник општине, као командант Штаба.
Члан 5.
Штаб за ванредне ситуације образује по потреби, помоћне стручно-оперативне тимове за
специфичне задатке заштите и спасавања.
Члан 6.
Стручне и административне послове за потребе Штаба обављаће Општинска управа Прибој.
Члан 7.
Финансијска средства за превентивно деловање и реаговање Штаба обезбедиће се– буџетом
општине Прибој, као и од надлежних министарстава и донатора.
Члан 8.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Прибој''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 87-10 од 28.12. 2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,с.р
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На основу члана 4.Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе општине Прибој (Сл.лист
општине Прибој бр.15/08) Скупштина општине Прибој на седници одржаној 28.12. 2010.године
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I
Разрешавају се ЛАЗАР РВОВИЋ И МИРОСЛАВ БУКВИЋ дужности чланова Савета за
међунационалне односе општине Прибој испред српске националне зједнице.
II Именује се НИКОЛА ТОШИЋ и ОСИФОР КУБУРОВИЋ за чланове Савета за међунационалне
односе општине Прибој испред српске националне заједнице.
III Решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
Образложење:
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 18.12.2008.године,донела је Решење о
именовању Савета за међунационалне односе општине Прибој.
На препоруку Заштитника грађана због сукоба интереса Лазар Рвовић и Мирослав Буквић
поднели су оставку на функцију члана Савета за међунационалне односе општине Прибој.
Чланом 4. Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе општине Прибој између осталог
је прописано да чланове Савета именује Скупштина на предлог Одбора за администартивномандатна питања.
Одбор за административно-мандатна питања Скупштине општине Прибој на седници одржаној
23.12.2010. предложио је да се за чланове Савета именују Никола Тошић и Осифор Кубуровић.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број:02-71 од 28.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,с.р

__________________
На основу чланова 54 и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Сл.гласник РС'''бр. 72/09), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 28.12.2010.године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
O.Ш ''9.МАЈ '' САСТАВЦИ
I Разрешавају се МИРОСЛАВ ГРАБОВЧИЋ, РАДОМАН ЛИСИЦА и СЛАВИША РАЂЕНОВИЋ
дужности чланова Школског одбора О.Ш 9.мај Саставци.
I Именује се БОЈАНА БУЛАТОВИЋ,РАТКО БУКВИЋ И СВЕТО ВИЛОТИЋ , за чланове Школског
одбора О.Ш 9.мај Саставци.
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Прибој''.
О б р а з л о ж е њ е:
Законом о основама система образовања и васпитања ''Сл.гласник РС'' број:72709), у члану 53.
прописано је да је школски одбор орган управљана у школи.
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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.Савет родитеља предложио је да се уместо Мирослава
Грабовчића (дете завршило основну школу) именује Бојана Булатовић.Радоман Лисица и Славиша
Рађеновић су поднели оставку и уместо њих испред локалне самоуправе предлажу се Ратко Буквић и
Свето Вилотић.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број:61 -10 од 28.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мр Витомир Пијевац,с.р
_____________________
На основу члана 131. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој 12/08),
Скупштина општине Прибој на седници одржаној дана 28.12.2010. године, донелa је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Да се у 2011. години из текуће буџетске резерве Буџета општине Прибој исплати по 10.000,00
динара свакој породиљи, под условом да један од родитеља има пребивалиште на територији
општине Прибој најмање годину дана.

II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Прибој''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 400 -70 од 28.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Витомир Пијевац ,с.р
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,
број:16/08),Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 22.12.2010.године,разматрало је
захтев Дијане Стојанов за доделу стипендије за докторске студије и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава која ће бити опредељена Одлуком о буџету општине Прибој за
2011.годину(„Сл.лист општине Прибој“,број:8/10)-специјализоване услуге,одобравају се средства
Стојанов Дијани,у износу од 125.000,00 динара,на име помоћи за школовање.
II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева након достављања доказа о
упису на докторске студије.
III Решење ће реализовати Општинска управа - Одељење за друштвене делатности, финансије
и буџет, из средстава опредељених за специјализоване услуге.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу
захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-171 од 22.12.2010.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“,број:16/08),Општинско
веће
општине
Прибој,
на
седници
одржаној
22.12.2010.године,разматрало је захтев Удружења пензионера за новчану помоћ потребну за
опремање канцеларијског простора на Бањи и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава која ће бити опредељена Одлуком о буџету општине Прибој за
2011.годину(„Сл.лист општине Прибој“,број:8/10)-текућа буџетска резерва,одобравају се средства
Удружењу пензионера,у износу од 85.922,00 динара,на име помоћи у опремању канцеларијског
простора на Бањи.
II
Средства ће се пренети на жиро рачун подносиоца захтева.
III Решење ће реализовати Општинска управа - Одељење за друштвене делатности,
финансије и буџет,из средстава текуће буџетске резерве.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу
захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-171 од 22.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.правник,с.р
__________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,
број:16/08),Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 22.12.2010.године,разматрало је
захтев Дома здравља у Прибоју за обезбеђивање средстава за накнаду лекарима из других ОЈ и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава која ће бити опредељена Одлуком о буџету општине Прибој за
2011.годину(„Сл.лист општине Прибој“,број:8/10)-специјализоване услуге,одобравају се средства
Дому здравља у Прибоју,у износу од 30.000,00 месечно,на име накнаде за ангажовање лекара из
других ОЈ.
II Средства ће се пренети на жиро рачун подносиоца захтева.
III Решење ће реализовати Општинска управа - Одељење за друштвене делатности, финансије
и буџет,из средстава опредељених за специјализоване услуге.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу
захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-171 од 22.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.правник,с.р
_____________________
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AKTА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'', број 54/2009 и
73/2010),председник Општине Прибој, доноси
РЕШЕЊЕ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој
за 2010.годину (''Сл.лист општине Прибој'' број: 6/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 –
Општинска управа, економска класификација 499, средства резерве, апропријација 47.2 –Текућа
буџетска резерва, одобрава се коришћење средстав ау износу од 665.363,86 динара Општинској
управи Прибој на име недостајућих средстава за исплату плате за новембар месец 2010.године.
2. У оквиру назначеног износа за износ од 320.816,38 динара у разделу 2, глава 2.01, функција
130 – Општинска управа Прибој, увећаће се апропријација 130, економска класификација 411 – плате
и додаци запослених, а за износ од 344.547,48 динара увећаће се апропријација 30, економска
класификација 412- социјални доприноси на терет послодавца.
3. О реализацији овог решења стараће се Општинска управа, Одељење за друштвене делатности,
буџет и финансије.
4. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
02 Број: 400-4-21/10
У Прибоју, 23.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.правник ,с.р

___________________
AKTА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
На основу члана 9. став 3. и 104. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне
сигурности грађана ("Службени гласник РС" број 36/91,33/93,46/94,52/96,29/01,84/04,115/05), а у вези
Споразума број: 401-00-00737/2010-01 од 14.07.2010. године закљученог између Министарства рада и
социјалне политике, општине Прибој и Центра за социјални рад Прибој, начелник Општинске управе
општине Прибој, доноси:
ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ДНЕВНОГ ЦЕНТРА ЗА СТАРА ЛИЦА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У складу са Споразумом закљученим између Министарства рада и социјалне политике,
општине Прибој и Центра за социјални рад Прибој којим су регулисана међусобна права и обавезе
свих субјеката одговорних за оснивање и функционисање дневног центра за стара лица у општини
Прибој, овим Правилником регулише се садржина услуга које се пружају корисницима у отвореној
заштити, права и обавезе корисника дневног центра, организација стручног рада и активности у
оквиру дневног центра, односи са одређеним органима, финансирање рада и друга питања од значаја
за организацију и функционисање дневног центра за стара лица.

Број

8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

36
Страна_____

Члан 2.
Дневни центар за стара лица функционише као посебан организациони сегмент Центра за
социјални рад Прибој ради обезбеђивања права грађана у области ванинституционалних облика
заштите старих лица ( права на дневни боравак старих лица и право на ургентни смештај ).
Члан 3.
Средства за остваривање делатности дневног центра за стара лица обезбеђују се из следећих
извора: наменских средстава буџета Скупштине општине Прибој, чланарине корисника дневног
центра, учешћа у трошковима ургентног смештаја корисника који имају своје приходе, донација,
прилога, поклона трећих лица и из других извора.
Средства за остваривање делатности дневног центра за стара лица посебно се евидентирају у
Центру за социјални рад Прибој, као наменска средства, у складу са правилима буџетског
рачуноводства. О ангажовању наменских средстава за рад дневног центра за стара лица одлучује
директор Центра за социјални рад Прибој, у складу са законом, општим актима Центра за социјални
рад Прибој и финансијским планом.
Члан 4.
Центар за социјални рад Прибој преко дневног центра за стара лица у складу са Законом о
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, другим прописима из области
социјалне заштите и Одлуком о правима грађана из области социјалне заштите на територији
општине Прибој обезбеђује старим лицима задовољавање свакодневних животних потреба, а
нарочито: дружење односно социјалну интеграцију и рехабилитацију, развијање солидарности
односно самопомоћи, културно-забавне, рекреативне, духовне и друге потребе, организује радне,
образовне активности, превентивне хигијенско-здравствене услуге, кућну радиност, исхрану и хладне
и топле напитке, прање и пеглање рубља, целодневни ургентни смештај и друго.
Центар за социјални рад Прибој свим корисницима дневног центра за стара лица обезбеђује
пружање услуга социјалног рада, у складу са индивидуалним потребама корисника и утврђеним
програмом стручног рада.
II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ДНЕВНОГ ЦЕНТРА ЗА СТАРА ЛИЦА
Члан 5.
Основни критеријуми за коришћење услуга дневног центра за стара лица ( услуга
ванинституционалне заштите ) су:
- потребе грађана условљене годинама старости, смањеним психофизичким способностима
или здравственим стањем, повећаним потребама за обезбеђивање психосоцијалне и правне подршке
или за социјалном интеграцијом;
- неповољне породичне, стамбене или друге околности.
Испуњавање критеријума за стицање својства корисника дневног центра за стара лица,
односно целисходности оваквог облика заштите старих, оцењује стручни тим Центра за социјални рад
Прибој у складу са Законом и Одлуком о правима грађана у области социјалне заштите на територији
општине Прибој.
Члан 6.
Корисник дневног центра за стара лица може постати свако лице које има пребивалиште на
територији општине Прибој и које је старије од 60 година живота.
Изузетно од одредбе из става 1. овог члана корисник дневног центра за стара лица може
постати и лице које нема пребивалиште на подручју општине Прибој, ако има боравиште на
територији те општине дуже од 5 година као и лице млађе од 60 година живота уколико је корисник
права на старосну, инвалидску или породичну пензију.
Члан 7.
Ради стицања својства корисника дневног центра за стара лица подноси се захтев Центру за
социјални рад Прибој уз давање основних анамнестичких података о себи.
Својство корисника утврђује решењем Центар за социјални рад Прибој у складу са Законом о
општем управном поступку, Одлуком о правима грађана у области социјалне заштите на територији
општине Прибој и овим Правилником.
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Против решења Центра за социјални рад Прибој може се изјавити жалба. О жалби одлучује
Општинско веће општине Прибој.
Члан 8.
Својство корисника дневног центра за стара лица престаје на основу смрти, неплаћања
годишње чланарине, личне изјаве корисника и других разлога.
Због непридржавања одредаба Одлуке о кућном реду кориснику може престати право у
дневном центру за стара лица.
Члан 9.
Корисник дневног центра за стара лица у складу са својим потребама, интересовањима и
жељама може користити све услуге у дневном центру у обиму и по динамици утврђеној нормативима
и стандардима.
Право на дневни боравак корисник дневног центра за стара лица може остварити сваког
радног дана и суботом у трајању од 12 часова дневно.
Право на ургентни смештај има корисник који се привремено или трајно због неповољних
породичних, стамбених или других прилика нашао у стању социјалне потребе те му је за
превазилажење тешкоћа неопходна помоћ шире друштвене заједнице.
Право на ургентни смештај у дневном центру за стара лица корисник има 24 сата непрекидно.
Корисник дневног центра за стара лица има право да даје иницијативе и предлоге за
унапређење рада.
Члан 10.
Остале дужности корисника дневног центра за стара лица су:
- редовно плаћање годишње чланарине;
-поштовање одлука органа Центра за социјални рад Прибој и локалне самоуправе;
- поштовање правила кућног реда;
- да својим понашањем у просторијама дневног центра за стара лица чува достојанство и углед
дневног центра и Центра за социјални рад Прибој.
III ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И СТРУЧНИ РАД СА КОРИСНИЦИМА
Члан 11.
Ради обезбеђивања услова за рад дневног центра за стара лица као облик партиципације самих
корисника, дужност је корисника да плаћа годишњу чланарину. Корисници који немају својих
прихода ослобођени су плаћања чланарине као и корисници материјалног обезбеђења и додатка за
негу и помоћ другог лица који та права остварују по прописима о социјалној заштити.
Ради организовања конкретних активности и покривања трошкова ( прослава рођендана,
организовање више излета у току године и друго) право на учествовање у тим активностима може
бити условљено посебном дотацијом корисника по утврђеној висини дотације.
На средства дотација или партиципације из овог члана не плаћа се порез на додату вредност, у
складу са законом.
Радно време дневног центра за стара лица, цене топлих и хладних напитака, висину годишње
чланарине, висину цене ургентног смештаја као и висину посебне, додатне дотације из става 2. овог
члана утврђује Управни одбор Центра за социјални рад Прибој.
Члан 12.
О раду дневног центра за стара лица непосредно се стара стручни радник Центра за социјални
рад Прибој уз помоћ других стручних радника Центра за социјални рад Прибој, стручних сарадника
ван Центра за социјални рад Прибој ( лекар, медицински техничар ) домаћица и економа.
У дневном центру за стара лица постоји књига примедби и предлога. Примедбе и предлоге
разматра стручни тим Центра за социјални рад Прибој и о истим заузима ставове и одговарајуће мере.
Члан 13.
Стручни радник задужен за рад дневног центра за стара лица води евиденцију захтева,
донетих решења о признавању права и одбијених захтева, евиденцију о уплаћеним чланаринама.
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У сарадњи са осталим стручним радницима из стручног тима и стручним сарадницима ван Центра за
социјални рад Прибој ( лекар, медицински техничар и др. ) организује конкретне активности.
Члан 14.
У зависности од интересовања, а у оквиру организовања активности у дневном центру за
стара лица могу се образовати поједине секције:
- музичка секција,
- секција за културно-забавни живот,
- секција за домаћу радиност и окупационо-радну терапију,
- секција за социјално-здравствена питања.
Члан 15.
Секције су интересне групе корисника дневног центра за стара лица сличних потреба,
афинитета или интересовања. Радом секције руководи и њен рад организује одбор секције.
Одбор, који броји 3 члана, бирају из реда чланова секције сви чланови те секције.
Одбор секције стара се о што успешнијем организовању активности и предлаже стручном
тиму Центра за социјални рад Прибој организовање одређених активности од значаја за
задовољавање потреба корисника.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Прибој.
ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ
Број:561-1/2010 од 17.12.2010.године
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Миомир Чавић, дипл.правник,с.р

САД РЖАЈ
Назив акта

_____________
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