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Република Србија 
Општина Прибој 
Општинско веће општине Прибој 
02 број:06-67 
датум:10.06.2021. године 
Прибој 

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   ПЕТАК ( 11.06.2021. године) 

18. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Утврђивање предлога Одлуке о завршном рачуну консолидованог рачуна буџета општине 
Прибој за 2020. годину; 

2. Утврђивање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 
2021. годину; 

3. Утврђивање предлога Одлуке о усвајању Споразума о оснивању Заједничке службе за 
цивилну заштиту и смањење ризика од катастрофа у сливу реке Дрине; 

4. Утврђивање предлога Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач општина Прибој; 

5. Разматрање Извештаја о пословању ЈП „Топлана“ Прибој за 2020. годину; 
6. Разматрање Извештаја о пословању Регионалне санитарне депоније „Бањица“ доо Нова 

Варош за 2020. годину; 
7. Разматрање измена и допуна Програма пословања Регионалне санитарне депоније 

„Бањица“ доо Нова Варош за 2021. годину; 
8. Разматрање Извештаја о раду Градске спортске дворане Прибој за 2020. годину; 
9. Разматрање Акционог плана за родну равноправност општине Прибој за период 2021.-

2024. године; 
10. Разматрање Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта општине Прибој за 2021. годину; 
11. Разматрање Оперативног плана одбране од поплава за подручје општине Прибој за воде II 

реда за 2021. годину; 
12. Доношење Одлуке о образовању Коодринационог тела за израду и праћење спровођења 

Плана развоја општине Прибој за период од 2022. – 2028. године и тематских радних 
група 

13. Утврђивање Правилника о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из 
индивидуалних извора општине Прибој у 2021. години 

Седница ће се одржати у просторијама Регионалног иновационог Стартап центра 
Прибој, 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 


