Година 2014 Број 1

Прибој, 30.01.2014. године

Излази по потреби
Рок за рекламацију 10 дана

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу члана 63. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број:
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2012, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013), члана 32. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 46. тачка 2. Статута
општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број: 12/2008), Скупштина општине Прибој
на седници одржаној 30.01.2014. године, донела је

О Д Л У К А
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Прибој за 2014. годину (''Службени лист општине Прибој'', број
8/2013), у члану 3, табеларном прегледу, у поглављу А.- Зграде и грађевински објекти, у четвртој
колони, број “69.925.000“ замењује се бројем „29.925.000“
У члану 3. табеларном прегледу, у поглављу А.- Зграде и грађевински објекти, тачка 2. брише се,
а остале тачке се померају за по једно место унапред.
Члан 2.
После поглавља „Д“ додаје се поглавље „Е“ које гласи:

1.

Е
НАБАВКА
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
1
Куповина
грађевинског земљишта –
Калуђерско поље
Година почетка финанс.пројекта 2014.
Година завршетка финанс. пројекта 2014.
Укупна вредност пројекта......40.000.000 дин.
Извори финансирања:
- текући приходи буџета

40.000.000
40.000.000

40.000.000
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Члан 3.

У делу буџета II ПОСЕБАН ДЕО, у табеларном прегледу, у разделу 3. функцији 130,Опште услуге, апропријација 41. економска класификација 511- куповина осталих објекатахотел „Бић“ и у колони 6. и 9. број „40.000.000,00“ брише се.
Апропријација 42. и 43. се померају за по једно место унапред.
После апропријације 43. додаје се апропријација 44. која гласи:

раздео

Функц
ија

1
3

Апропр
ијација

2
130

3
44

Ек.
клас.

4
541

Опис

5
Набавка
грађевинског
земљишта куповина
Калуђерског
поља

Средства
буџета-

Сопств.
приходи

извори

укупно

6

7

8

9

40.000.000,00

Остали

40.000.000,00

Члан 4.
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој и доставити Министарству финансија Републике Србије.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 400-15 од 30.01.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
На основу члана 131. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број
12/08), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 30.01.2014. године донела је
О Д Л У К У
о престанку важења Одлуке о оснивању
Фонда за развој пољопривреде општине Прибој
Члан 1.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивањунФонда за развој
пољопривреде општине Прибој, која је објављенa у ''Службеном листу општине Прибој'' број:
1/09.
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Члан 2.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престају са радом органи Фонда за развој
пољопривреде општине Прибој, именовани у складу са Одлуком о оснивању Фонда за развој
пољопривреде општине Прибој.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Прибој''.
Члан 4.
Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Прибој''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број : 02-3 од 30.01. 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.
________________

На основу члана 14. Одлуке о оснивању Фонда за развој општине Прибој (''Сл.лист
општине Прибој'' бр.08/12), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 30.01.2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ФОНДУ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
ЗА 2014. ГОДИНУ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са финансијским планом Фонду за развој
општине Прибој за 2014.годину, који је донео Управни одбор Фонда на седницама одржаним
18.12.2013. године и 14.01.2014. године.
II

Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-4 од 30.01.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
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II АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'', број: 129/2007) и члана 79.
Статута општине Прибој (''Сл. лист општине Прибој,'' број 12/08) Oпштинско веће општине Прибој, на
седници одржаној 06.12.2013.године, донело је

ЗАКЉУЧАК
о пружању новчане помоћи студентима високошколских установа у 2014. години
Из буџета општине Прибој, за 2014. годину, на име новчане помоћи студентима основних
академских и струковних студија, издваја се износ од 4.200.000,00 РСД.
Из претходно утврђеног износа помоћ ће бити пружана за највише 100 (сто) студената, у износу
од по 6.000,00 РСД месечно, у периоду од 01.01. 2013. до 31.7.2013. године.
Право на новчану помоћ има студент који испуњава следеће услове:
1. да је студент студија првог степена (основних академских и основних струковних студија)
или студија другог степена (мастер академских и специјалистичких струковних студија);
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има пребивалиште на територији општине Прибој најмање 5 (пет) година;
4. да студира на некој од високошколских установа чији је оснивач Република Србија;
5. да просечна месечна примања по члану породице студента, у периоду од 1. јуна до 30.
новембра 2013. године , не прелазе износ од 10.000,00 РСД;
6. да је у континуитету уписивао године студија;
7. да истовремено није остварио право на кредит или стипендију из буџета Републике
Србије;
Обавезује се Општинска управа Прибој да у року од 7 дана од дана доношења овог Закључка,
преко локалних средстава информисања, објави позив за подношење Захтева за помоћ.
Рок за подношење захтева је 7 дана, рачунајући од дана објављивања позива за подношење
захтева, што ће посебно бити наглашено у позиву.
Општинска управа је дужна да у року од 10 дана од истека рока за подношења захтева, а на
основу критеријума висине просечних примања по члану породице, сачини Ранг листу подносилаца
захтева који испуњавају услове, почев од најнижег просека.
На сачињену Ранг листу подносилац захтева може уложити приговор Општинском већу, у року од
3 дана од дана објављивања исте.
По истеку рока за подношење приговора Општинско веће разматра приспеле приговоре и утврђује
коначну Ранг листу студената.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број: 06-333 од 06.12.2013. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.правник,с.р.

_______________
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На основу члана 13.Одлуке о стипендирању талентованих студената („Сл.лист општине
Прибој“,број:8/13), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној дана 17.01.2014.године,
донело је
ОДЛУКУ
о месечном износу стипендије за талентоване студенте и броју студената који остварују
право на стипендију за школску 2013./2014.годину

Општина Прибој ће у школској 2013./2014.години доделити 10 стипендија за талентоване
студенте, без обавезе враћања, у 10 једнаких месечних рата, у месечном износу од 12.000,00
динара.
Поступак доделе стипендија биће спроведен у складу са Одлуком о стипендирању
талентованих студента(„Сл.лист општине Прибој“, број:8/13).
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-9 од 17.01.2014.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић.дипл.правник с.р.
________________
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи и члана 79. Статута општине Прибој (''Сл. лист
општине Прибој'', број 12/08), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 17.01.2014. године,
донело је
З А К Љ У Ч А К
о додели новчане помоћи супружницима за вантелесну оплодњу у 2014. години
Ради подстицања наталитета на територији општине Прибој, у буџету општине Прибој за 2014.
годину планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара, за финансијску подршку паровима који
настоје да путем вантелесне оплодње остваре потомство.
Висина новчане помоћи износи 185.000,00 динара по пару и исплаћује се у једнократном износу.
Право на новчану помоћ имају парови који испуњавају следеће услове:
1. да пар има држављанство Републике Србије и пребивалиште на територији општине
Прибој најмање годину дана;
2. да су без успеха имали два покушаја вантелесне оплодње која су финансирана из
средстава Републичког фонда за здравствено осигурање;
3. да су у поступку неког од наредних покушаја вантелесне оплодње;
Захтев за доделу новчане помоћи подноси се Општинском већу општине Прибој.
Уз захтев се прилаже:
- уверење о држављанству Републике Србије пара;
- извод из матичне књиге венчаних или оверена изјава од стране два сведока да пар живи у
ванбрачној заједници;
- уверење о пребивалишту пара и копија личних карти;
- доказ да су без успеха имали два покушаја вантелесне оплодње, која су финансирана из
средстава Републичког фонда за здравствено осигурање;
- доказ да су у поступку неког од наредних покушаја вантелесне оплодње
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О праву на новчану помоћ одлучује Општинско веће општине Прибој.
На основу одлуке Општинског већа средства се преносе кориснику новчане помоћи.
Корисник новчане помоћи је дужан да додељена средства искључиво користи за намену за која су
додељена.
Доказ о наменском трошењу средстава је извештај здравствене установе о спроведеном поступку
вантелесне оплодње, који је корисник дужан да достави у року од 6 месеци од дана преноса средстава.
Уколико корисник средстава у року из претходног става не достави извештај здравствене
установе, сматраће се да средства нису наменски утрошена и покренуће се поступак за повраћај пренетих
средстава.
О правима по овом Закључку Општинско веће обавештава грађане преко средстава јавног
информисања.
Закључак објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

број:06-9 од 17.01.2014. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић.дипл.правник с.р.
________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 17.01.2014.године, разматрало је захтев Живорада
Минића за новчану помоћ на име накнаде штете на породичној кући и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2014.годину(„Сл.лист општине
Прибој“,број:8/2013), раздео 3, функција 130, апропријација 37, ек.класификација 499-текућа буџетска
резерва, одобравају се средства Живораду Минићу, у износу од 150.000,00 динара, на име накнаде штете
на породичној кући.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
75-средства за проширене видове социјалне заштите.
III

Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој.

IV

Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.

V
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI

Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-9 од 17.01.2014.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић.дипл.правник с.р.
________________
6|Страна

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 17.01.2014.године, разматрало је захтев
Добривоја Никачевића за новчану помоћ потребну за лечење болесне супруге и донело
РЕШЕЊЕ
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2014.годину(„Сл.лист општине
Прибој“,број:8/2013), раздео 3, функција 130, апропријација 37, ек.класификација 499-текућа буџетска
резерва, одобравају се средства Добривоју Никачевићу, у износу од 30.000,00 динара, на име помоћи.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
75-средства за проширене видове социјалне заштите.
III

Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој.

IV

Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.

V
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI

Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-9 од 17.01.2014.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић.дипл.правник с.р.
________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа(„Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 17.01.2014.године, разматрало је захтев Минић
Влатка за новчану помоћ на име накнаде штете на породичној кући и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2014.годину(„Сл.лист општине
Прибој“,број:8/2013), раздео 3, функција 130, апропријација 37, ек.класификација 499-текућа буџетска
резерва, одобравају се средства Минић Влатку, у износу од 70.000,00 динара, на име накнаде штете на
породичној кући.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
75-средства за проширене видове социјалне заштите.
III

Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој.

IV

Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.

V
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI

Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-9 од 17.01.2014.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић.дипл.правник с.р.
________________
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На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 17.01.2014.године, разматрало је захтев Алијевић
Смаиле за новчану помоћ потребну за лечење детета и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2014.годину(„Сл.лист општине
Прибој“,број:8/2013), раздео 3, функција 130, апропријација 37, ек.класификација 499-текућа буџетска
резерва, одобравају се средства Алијевић Смаили, у износу од 15.000,00 динара, на име помоћи.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
75-средства за проширене видове социјалне заштите.
III

Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој.

IV

Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.

V
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI

Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-9 од 17.01.2014.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић.дипл.правник с.р.
________________
На основу члана 31. Одлуке о буџету општине Прибој за 2014.годину („Сл.лист општине Прибој“,
број:8/13) и члана 21. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, број:16/08),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 28.01.2014.године, донело је
РЕШЕЊЕ
о расподели средстава на спортске клубове и манифестације у 2014.години
1. Средства утврђена Одлуком о буџету општине Прибој за 2014.годину („Сл.лист општине
Прибој, број:8/13), раздео 3, глава 3.02, функција 810, апропријација 169-спортски клубови и
манифестације, економска класификација 481, у укупном износу од 22.000.000,00 динара, распоређују
се на спортске клубове и манифестације у следећим износима:
Редни
Средства за
КОРИСНИК
број
корисника
1 Рукометни клуб ,,Прибој''
5.000.000,00
2 Фудбалски клуб ,,ФАП''
5.550.000,00
3 Кошаркашки клуб ,,Прибој''
4.100.000,00
4 Одбојкашки клуб ,,Прибој'' (м)
1.000.000,00
5 Женски одбојкашки клуб ,,Прибој''
450.000,00
6 Атлетски клуб ,,ФАП''
1.050.000,00
7 Карате клуб ,,ФАП''
450.000,00
8 Шах клуб ,,ФАП''
350.000,00
9 Кошаркашки клуб ,,Драмини''
150.000,00
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1 Железнички клуб планинара ,,Љесковац''

100.000,00

0
1 Стрељачки клуб ,,Прибој''

50.000,00

1
1 Тениски клуб ,,Прибој 1880''

100.000,00

1 Карате клуб ''Обилић''

100.000,00

2
3
1 Спортско удружење ''Соко-Лим''

50.000,00

1 Боди билдинг- фитнес клуб ''Фитнес центар Глик''

50.000,00

4
5
1 Спортско удружење ''Ганникус''

100.000,00

6
1 Удружење спортских риболоваца ''Лим- Стари град''

80.000,00

1 Пеинтбол клуб ''Пламен''

30.000,00

1 Фудбалски клуб ''033''

80.000,00

7
8
9
2 Манифестације и програми

560.000,00

2 Коришћење објеката Спортског центра

600.000,00

0
1
2 Коришћење Градске спортске дворане

2.000.000,00

2
УКУПНО

22.000.000,00

2. Одлуку о могућности коришћења спортских објеката по клубовима, односно који клуб ће
користити објекте Спортског центра, а који Градску спортску дворану, донеће Управни одбор Спортског
савеза.
3. Средства за коришћење спортских објеката Спортског центра са рачуна Спортског савеза
преносиће се на рачун Спортског центра Прибој, а средства за коришћење Градске спортске дворане
преносиће се са рачуна Спортског савеза на рачун Градске спортске дворане.
4. Пренос средстава са рачуна извршења буџета општине Прибој вршиће се на рачун Спортског
савеза Прибој, по претходно поднетим захтевима Спортског савеза.
5. Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Средства утврђена Одлуком о буџету општине Прибој за 2014.годину(„Сл.лист општине Прибој,
број:8/13), раздео 3, глава 3.02, функција 810, апропријација 169-спортски клубови и манифестације,
економска класификација 481, у укупном износу од 22.000.000,00 динара, планирана су у оквиру
Спортског савеза, без претходно утврђених износа по клубовима. Како је Општинско Веће, као
извршни орган, надлежно за распоред ових средстава, Спортски савез Прибој је дао предлог да се
укупан износ распореди на начин дат у претходно приказаној табели.
Како су износи на Управном одбору Спортског савеза усаглашени и са представницима клубова,
предложени износи се сматрају реалним.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-21 од 28.01.2014.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић.дипл.правник с.р.
________________
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На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 28.01.2014.године, разматрало је захтев Радојка
Мијатовића за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2014.годину(„Сл.лист општине
Прибој“,број:8/2013), раздео 3, функција 130, апропријација 37, ек.класификација 499-текућа буџетска
резерва, одобравају се средства Радојку Мијатовићу, у износу од 20.000,00 динара, на име помоћи.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
75-средства за проширене видове социјалне заштите.
III

Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој.

IV

Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.

V
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.

VI

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-21 од 28.01.2014.године

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