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Прибој, 10.04.2014. године

Излази по потреби
Рок за рекламацију 10 дана

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На основу чланова 46, 48, 50 и 94. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике
Србије", бр.107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 99/10, 57/11,119/12 и 45/13-др. закон), члана 20. став 1. тачка
16. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07), члана 5. Уредбе о
Плану мрежа здравствених установа, ("Службени гласник Републике Србије", бр. 42/06, 119/07, 84/08,
71/09, 85/09, 24/10, 6/12,37/12 и 8/14), члана 46. став 1. тачка 9. Статута општине Прибој ("Службени лист
општине Прибој", бр. 12/08), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 10.04.2014. године,
дoнела је
ОДЛУКУ
о оснивању Дома здравља Прибој
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком општина Прибој (у даљем тексту: Оснивач) оснива Дом здравља Прибој (у даљем
тексту: Дом здравља), издвајањем организационе јединице Дом здравља Прибој из Здравственог центра
Ужице.
Преузимајући оснивачка права и обавезе од Републике Србије, а у складу са Законом о
здравственој заштити и Уредбом о Плану мрежа здравствених установа, Оснивач овом Одлуком оснива
здравствену установу за пружање примарне здравствене заштите.
II НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА
Члан 2.
Оснивач Дома здравља је општина Прибој, која преузима оснивачка права од Републике Србије.
Оснивачка права, у име општине Прибој, врши Скупштина општине Прибој.Седиште оснивача је
у Прибоју, ул. 12.Јануар 108.
III НАЗИВ И СЕДИШТЕ ДОМА ЗДРАВЉА
Члан 3.
Назив Дома здравља је Дом здравља Прибој.
Седиште Дома здравља Прибој је у Прибоју, ул. Прибојске чете бб.
Члан 4.
Дом здравља је здравствена установа са својством правног лица.
На оснивање, организацију и рад Дома здравља примењују се прописи о јавним службама и
здравственој заштити.
Члан 5
Дом здравља има свој печат и штамбиљ.
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Изглед и садржина печата и штамбиља утврђују се Статутом Дома здравља.
IV ДЕЛАТНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА
Члан 6.
Дом здравља је здравствена установа која обезбеђује:
-најмање превентивну здравствену заштиту за све категорије становништва, хитну медицинску
помоћ, општу медицину, здравствену заштиту жена и деце, патронажну службу, превенцију и
лечење у области стоматолошке здравствене заштите, физикалну медицину и рехабилитацију,
лабораторијску, радиолошку и ултразвучну дијагностику,
-специјалистичко-консултативну делатност из интерне медицине, пнеумофтизиологије,
психијатрије (заштита менталног здравља),
-снабдевање лековима и другим медицинским средствима за потребе Дома здравља.
У Дому здравља обезбеђује се и санитетски превоз.
Дом здравља организује и рад Здравствених амбуланти у насељеним местима ван седишта Дома
здравља.
Члан 7.
Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата:
1) заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење, негу и
рехабилитацију болесних и повређених;
2) превентивну здравствену заштиту групација становништва изложених повећаном ризику
обољевања и осталих становника, у складу са посебним програмом превентивне
здравствене заштите;
3) здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља;
4) спречавање, рано откривање и контролу малигних болести;
5) спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба;
6) патронажне посете, лечење и рехабилитацију у кући;
7) спречавање и рано откривање болести, здравствену негу и рехабилитацију за лица
смештена у установе социјалног старања;
8) хитну медицинску помоћ и санитетски превоз;
9) фармацеутску здравствену заштиту, преко које се снабдева лековима и другим
медицинским средствима, а у складу са законом;
10) заштиту менталног здравља;
11) палијативно збрињавање;
12) специјалистичко-консултативне делатности;
13) лабораторијску дијагностику;
14) дијагностику и лечење акутних и хроничних болести
15) друге послове утврђене законом.
Делатности Дома здравља Прибој наведене су под шифрама:
86.21 Општа медицинска пракса
Обухвата: медицинско саветовање и лечење у области опште медицине које обављају доктори
опште медицине, заштиту на пољу опште медицине које обављају доктори опште медицине
86.22 Специјалистичка медицинска пракса
Обухвата: медицинске консултације и лечење у области специјалистичких грана медицине од
стране доктора специјалиста, услуге центра за планирање породице, без смештаја.
86.23 Стоматолошка пракса
Обухвата: стоматолошку активност опште и специјалистичке праксе, нпр. стоматологија,
ендодонтска и дечија стоматологија, ортодонтске активности, орална хирургија и др.
86.90 Остала здравствена заштита
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V СРЕДСТВА ЗА РАД ДОМА ЗДРАВЉА

Члан 8.
Средства која Оснивач преузима од Републике Србије чине део средстава, имовине, права и
обавеза Здравственог центра Ужице, које је користила организациона јединица Дом здравља Прибој,
утврђена деобним билансом Здравственог центра Ужице, усвојеним одлуком Управног одбора
Здравственог центра Ужице број 618/28 од 31.01.2014. године, а која на дан 31.12.2012. године износе
189.339.800,00 динара.
Оснивачки улог, који ће се уписати у судски регистар чине грађевински објекти чија грађевинска
вредност по деобном билансу из става 1. овог члана износи:165.613.327,00 динара и опрема чија вредност
по деобном билансу из става 1.овог члана износи 4.726.239,00 динара.
Пословне промене настале после 31.12.2012. године, до дана уписа Дома здравља у судски
регистар, биће обухваћене пословним књигама Дома здравља.
Члан 9.
Средства за обављање делатности Дома здравља стичу се из следећих извора:
- организације здравственог осигурања,
- буџета општине Прибој,
- буџета Републике
- продаје услуга и производа који су у непосредној вези са делатношћу Дома здравља,
- обављања научно-истраживачке и образовне делатности,
- других извора у складу са законом.
Члан 10.
Дом здравља почиње са радом даном уписа у судски регистар.
Члан 11.
Даном почетка рада Дом здравља преузима средства, имовину, права, обавезе и запослене
Здравственог центра Ужице, који су распоређени у Дому здравља Прибој, у складу са деобним билансом
из члана 8. ове Одлуке.
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА
Члан 12.
Оснивач има право управљања Домом здравља на начин утврђен законом и овом Одлуком.
Члан 13.
Оснивач одговара за обавезе Дома здравља на начин и под условима прописаним законом.
Члан 14.
Оснивач даје сагласност на:
- Статут Дома здравља,
- Одлуку о промени назива и седишта Дома здравља,
- промену делатности Дома здравља,
- промену облика организовања (статусне промене),
- финансијски план и програм рада Дома здравља, за део средстава које Дом здравља стиче из
буџета општине Прибој.
Члан 15.
Оснивач има право и обавезу да:
- тражи подношење одговарајућих извештаја или информација о раду и пословању Дома
здравља,
- предузима мере којима се обезбеђују услови да Дом здравља изврши задатке утврђене
законом и овом Одлуком.
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VII МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 16.
Дом здравља има право и дужност да извршава послове и задатке за које је основан и да подноси
одговарајуће извештаје или информације о раду и пословању на захтев Оснивача.
Члан 17.
Сва остала међусобна права, обавезе и одговорности између оснивача и Дома здравља уредиће се
у складу са законом.
VIII ОРГАНИ ДОМА ЗДРАВЉА
Члан 18.
Органи Дома здравља су :
1. директор
2. управни одбор
3. надзорни одбор
Директор
Члан 19.
Директора именује и разрешава оснивач, у складу са законом, овом Одлуком и Статутом Дома
здравља.
Директор се именује на период од 4 године, на предлог Управног одбора, највише два пута
узастопно.
Статутом Дома здравља уређују се услови за именовање и поступак именовања директора, у
складу са законом.
Члан 20.
Ако Управни одбор не изврши избор кандидата за директора Дома здравља, односно ако оснивач
не именује директора Дома Здравља у складу са одредбама закона и ове Одлуке, Оснивач ће именовати
вршиоца дужности директора на период од 6 месеци.
Услови за избор, права, обавезе и одговорности директора Дома здравља односе се и на вршиоца
дужности директора.
Члан 21.
Директор Дома здравља:
- представља и заступа Дом здравља у складу са законом,
- организује и руководи процесом рада и пословања Дома здравља,
- стара се о законитости рада и одговоран је за законитост рада,
- предлаже основе пословне политике, план и програм Дома здравља и предузима мере за
њихово спровођење,
- доности акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места,
- присуствује седницама и учествује у раду Управног одбора, без права одлучивања,
- подноси Управном одбору тромесечни, шестомесечни и годишњи извештај о пословању
Дома здравља,
- извршава одлуке Управног и Надзорног одбора,
- врши и друге послове утврђене законом и Статутом Дома здравља.
Директор за свој рад и рад Дома здраља одговара Управном одбору и Оснивачу.
Управни одбор
Члан 22.
Управни одбор Дома здравља именује и разрешава Оснивач.
Чланови Управног одбора именују се на период од четири године.
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Управни одбор Дома здравља има пет чланова,укључујући и председника, од којих су два члана
представници Дома здравља, а три члана су представници Оснивача.
Најмање један члан из реда запослених мора бити здравствени радник са високом стручном
спремом.
Члан 23.
Управни одбор Дома здравља у складу са законом:
-доноси Статут Дома здравља, уз сагласност Оснивача,
-доноси друге опште акте,
-одлучује о пословању Дома здравља,
-доноси програм рада и развоја,
-доноси финансијски план и годишњи обрачун, у складу са законом,
-усваја годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља,
-одлучује о коришћењу средстава Дома здравља,
-расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора директора Дома здравља,
-подноси одговарајуће извештаје или информације о раду и пословању Дома здравља,
-обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.
Члан 24.
Управни одбор одлучује ако је на седници присутно више од половине чланова Управног одбора
и одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова.
Надзорни одбор
Члан 25.
Надзорни одбор Дома здравља именује и разрешава Оснивач.
Надзорни одбор има 3 члана, укључујући и председника, од којих је један члан представник Дома
здравља, а два члана су представници Оснивача.
Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.
Члан 26.
Надзорни одбор Дома здравља обавља надзор над радом и пословањем Дома здравља.
Надзорни одбор одлучује ако је на седници присутно више од половине чланова Надзорног
одбора и одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова.
Стручни органи
Члан 27.
Стручни органи Дома здравља јесу:
- стручни савет
- стручни колегијум,
- етички одбор,
- комисија за унапређење квалитета рада.
Састав, надлежност начин рада и одлучивања стручних органа Дома здравља уређује се Статутом
Дома здравља у складу са законом.
Статут Дома здравља
Члан 28.
Дом здравља има Статут којим се уређује:делатност, унутрашња организација, управљање,
пословање, услови за именовање и разрешење директора, као и друга питања од значаја за рад Дома
здравља, у складу са законом и овом Одлуком.
Статут Дома здравља, доноси Управни одбор уз сагласност Скупштине општине, у складу са
законом и овом Одлуком.
На Статут, пре давања сагласности, прибавља се мишљење Министарства здравља Републике
Србије.
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IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.
До именовања Управног одбора из члана 22. ове Одлуке, именује се привремени Управни одбор
Дома здравља, у следећем саставу:

1.
2.
3.
4.
5.

Мирко Тошић,председник
Добринка Стојкановић,члан
Бранислава Марић,члан
Слатина Алма,члан
Мирослав Василијевић,члан

Члан 30.
До именовања Надзорног одбора из члана 25. ове Одлуке именује се привремени Надзорни одбор
Дома здравља, у следећем саставу:
1. Миливоје Перуничић,председник
2. Милосав Мојићевић,члан
3. Радоје Пејовић,члан
Члан 31.
Привремени Управни одбор Дома здравља донеће Статут Дома здравља и друге акте потребне за
упис Дома здравља у судски регистар.
Рок за доношење Статута Дома здравља је 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, а рок за
достављање истог Оснивачу је пет дана од дана прибављања претходног мишљења надлежног
министарства.
Члан 32.
Оснивач ће именовати директора Дома здравља у року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
До именовања директора Дома здравља, за вршиоца дужности директора Дома здравља именује се
др. Александар Раковић, спец.гинекологије и акушерства.
Члан 33.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о преузимању оснивачких права над
Домом здравља у Прибоју (''Службени лист општине Прибој'', број 7/10).
Члан 34.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Прибој".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број :02-25 од 10.04.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
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На основу члана 68. став 1. и члана 100. став 3. 4. и 5.Закона о заштити жиотне средине
(„Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09), члана 46.став 1.тачка 5. 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 10.04.2014. године, донела је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2014. ГОДИНУ
I Овим Програмом одређује се намена коришћења средстава која се прикупљају у буџетском
фонду за заштиту и унапређење животне средине општине Прибој за 2014. годину.
II За реализацију овог Програма користиће се средства планирана Одлуком о буџету општине
Прибој за 2014.годину, за буџетски фонд за заштиту животне средине у износу од 4.000.000,00 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).
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 800.000 ,00 динара, и то
за мониторинг:
- праћење квалитета ваздуха
- праћење нивоа комуналне буке
- праћење квалитета површинских вода
- праћење квалитета земљишта
- мерења у животној средини по указаној потреби и по захтеву инспекције
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
1.950.000,00 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, опремање
локација за сеоске мини депоније, набавка контејнера и друго) 850.000,00 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 250.000.00
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 на локалном и регионалном нивоу 100.000,00 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:
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- 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
30.000,00 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 20.000,00 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.
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
2014. 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 енергетике
развоја и заштите животне средине на предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине општине Прибој за 2014.годину.
IX Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине
објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 501- 49 од 10.04 . 2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.
________________
На основу члана 13. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана
131. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број 12/08), Скупштина општине
Прибој, на седници одржаној 10.04. 2014.године донела је
ОД Л У К У
о подршци пројекту ''Деца имају право да се хране здраво''
I
Даје се подршка пројекту ''Деца имају право да се хране здраво'' који спроводи удружење
грађана ''Агрономски центар ''Прибој .
II Установе које се баве организованом исхраном предшколске и школске деце обавезне су да од
01.01.2015. године, јавном набавком хране обезбеде здравствено безбедну храну, произведену по
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принципима добре пољопривредне праксе, са подацима о следљивости у примарној производњи и
дистрибуцији и са подацима о квалитету хране у складу са важећим прописима.
III Удружење грађана ''Агрономски центар'' извршиће прикупљање и обраду података о
потенцијалима за производњу здравствено безбедне хране у општини Прибој и сачинити регистар
пољопривредних произвођача којима је пољопривредна производња основна делатност.
IV Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-24 од 10.04. 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.
________________
На основу члана 90. тачка 7. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број
12/08), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 10.04.2014. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ OПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
ЗА 2013. ГОДИНУ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског већа општине Прибој за 2013. годину.
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-20 од 10.04.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.
________________
На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/, Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 10.04.2014. године донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРЕЊИМА И РЕАЛИЗАЦИЈИ УРЕЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА ЗА
2013. ГОДИНУ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИБОЈА
I УСВАЈА СЕ Извештај о оставарењима и реализацији грађевинског земљишта,текућег
одржавања комуналних објеката за 2013. годину Дирекције за изградњу Прибоја .
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-17 од 10.04.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
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На основу члана 24. Статута општине Прибој (''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08)
Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 10.04.2014. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ
ЈКП ''УСЛУГА'' ПРИБОЈ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2013. годину ЈКП ''Услуга'' Прибој.
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-18 од 10.04.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
На основу члана 24. Статута општине Прибој (''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08) Скупштина
општине Прибој, на седници одржаној 10.04.2014. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ
ЈП ''ТОПЛАНА ПРИБОЈ'' ПРИБОЈ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2013. годину ЈП ''Топлана Прибој''
Прибој.
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-26 од 10.04.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/, Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 10.04.2014. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОДИНУ
ДОМА КУЛТУРЕ ''ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ''
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2013. годину Дома културе ''Пиво
Караматијевић''.
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-11 oд 10.04.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
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На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/, Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 10.04.2014. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОДИНУ
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ''СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПРИБОЈ''
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2013. годину Установе за физичку
културу ''Спортски центар Прибој''.
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02- 13 од 10.04.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/, Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 10.04.2014. године донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОДИНУ
ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ПРИБОЈ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2013. годину Завичајног музеја
Прибој.
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-15 од 10.04.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.
________________
На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/, Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 10.04.2014. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОДИНУ
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ПРИБОЈ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2013. годину Градске библиотеке
Прибој.
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-12 од 10.04.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
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На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/, Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 10.04.2014. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОДИНУ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2013. годину Туристичке организације
Прибој.
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01Број: 02-16 од 10.04.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/,
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 10.04.2014. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2013. ГОДИНУ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРИБОЈ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду за 2013. годину Центра за социјални рад Прибој.
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02 - 14 од 10.04.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
На основу члана 24. Статута општине Прибој (''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08) Скупштина
општине Прибој, на седници одржаној 10.04.2014. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ
БАЊИЦА Д.О.О ЗА 2013. ГОДИНУ
I

УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Регионалне санитарне депоније Бањица д.о.о за 2013.

годину.
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-19 од 10.04.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.
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На основу члана 35. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 111/09, 92/11
и 93/12), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 10.04.2014. године, донела је
ОД Л У К У
о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине Прибој
за 2013. годину
I

Усваја се Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Прибој за 2013. годину

II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-22 од 10.04.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
На основу члана 35. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број
111/09, 92/11 и 93/12), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 10.04.2014. године,
донела је
ОД Л У К У
о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Прибој
за 2014. годину
I Усваја се Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Прибој за 2014. годину.
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-21 од 10.04.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
На основу члана 13.Одлуке о оснивању Фонда за развој општине Прибој /''Сл. лист Општине
Прибој'' 1/09/, Скупштина општине Прибој на седници одржаној 10.04.2014. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
ЗА 2013. ГОДИНУ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Фонда за развој општине Прибој за 2013.годину.
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-23 oд 10.04.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.
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II АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На основу члана 33. и 35. Закона о јавном дугу („Сл.гласник РС“, број:61/2005, 107/2009 и
78/2011), члана 79. тачка 12. Статута општине Прибој („Сл.лист општине Прибој“, број:12/08 ), а у вези са
чланом 24. Одлуке о буџету општине Прибој („Сл.лист општине Прибој“, број:8/2013 ), уз претходно
прибављено мишљење Министарства финансија, број:401-222/2014-001 од 06.фебруара 2014.године,
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној телефонским путем, дана 12.02.2014.године
донело је
ОДЛУКУ
о задуживању општине Прибој за финансирање дефицита текуће ликвидности
Одобрава се задуживање општине Прибој код пословних банака за финансирање дефицита текуће
ликвидности буџета општине Прибој за 2014.годину.
Општина Прибој задужује се у износу од 31.000.000,00 динара, због неуравнотежености кретања у
јавним приходима и јавним расхдима буџета општине Прибој.
Укупан износ задужења општине Прибој мора се вратити пре истека буџетске године.
Поступак јавне набавке за избор пословне банке код које ће се извршити задуживање за
финансирање дефицита текуће ликвидности спровешће се у складу са прописима који регулишу јавне
набавке.
За реализацију ове Одлуке задужује се Општинска управа, Одељење за друштвене делатности,
финансије и буџет.
Овлашћује се Председник општине Прибој да, у име општине Прибој, потпише Уговор о кредиту.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-44 од 12.02.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лaзар 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 05.03.2014.године, телефонским путем,
разматрало је захтев 53 радника АК „Седишта“ за новчану помоћ 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 радницима АК “Седишта“, у износу од 265.000,00 динара, односно по
5.000,00 динара за 53 радника, на име помоћи.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
80-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 и архиви Општинског већа.
VI
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибоj“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-77 од 05.03.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,број: 127/2007) и члана 79.
Статута општине Прибој („Сл.лист општине Прибој“, број:12/08) Општинско веће општине Прибој, дана
05.03.2014.године, доноси
РЕШЕЊЕ
о постављењу координатора Канцеларије за младe
Члан 1.
Емир Вражалица, досадашњи координатор Канцеларије за младе у општини Прибој, због истека
рока на који је постављен, поставља се за координатора Канцеларије за младе, на период од 3 (три
)месеца, са могућношћу поновног постављења.
Рок из става 1.овог Решења почиње да тече од 18.02.2014.године.
Именованом се одређује накнада плате у нето износу од 25.000,00 динара месечно.
Члан 2.
Именовани има следеће задатке:
- иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта,
коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, здравства, културе,
равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета;
- учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политике, у сагласности са
Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање;
- даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе општине ;
- иницира припрему пројеката или учешће општине у програмима и пројектима за младе, у циљу
унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности
општине;
- подстиче сарадњу између општине и омладинских организација и удружења и даје подршку
реализацији њихових активности;
- подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе
обавештама органе општине, даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се
делимично или потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје
мишљење надлежном органу општине;
Члан3.
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-77 од 05.03.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник,с.р.

________________
На основу члана 79. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'' , број: 12/08 ) и
Одлуке о буџету општине Прибој за 2014. годину (''Службени лист општине Прибој'', број: 8/2013 ),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 24.03.2014. године, донело је
ОД Л У К У
о расписивању конкурса за доделу средстава у области јавног информисања у 2014.години
Члан 1.
Овлашћује се Председник општине Прибој да распише конкурс за доделу средстава за
суфинансирање производње програмских садржаја од значаја за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања у локалним електронским медијима телевизијског и радио програма.
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Члан 2.

Јавни конкурс објавити на званичној интернет страници општине Прибој (www.priboj.rs).
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број: 06-90 од 24.03.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.

________________
На основу члана 79. тачка 2. Статута Општине Прибој ( „Службени лист општине Прибој“, број:
12/2008 ) и члана 29. Закона о комуналним делатностима ( „Службени гласник Републике Србије“, број:
88/2011 ), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 24.03.2014 године, доноси
ЗАКЉУЧАК
Општина Прибој ће из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој („Службени лист
општине Прибој“, број: 8/2013 и 1/2014), у разделу 3, функција 130-опште услуге, на апропријацији 32,
економској класификацији 451, за превоз пензионера у износу од 5.000.000,00 динара, вршити
субенционисање услуге јавног превоза на територији Општине Прибој, пензионисаних лица старијих од 65
година живота, са пребивалиштем на териториjи општине Прибој.
Имајући у виду чињеницу да једино превозник „ Аутопревоз Јањушевић“ а.д. Прибој услугом
превоза покрива целу територију општине Прибој и учествује са преко 70% у укупно обављаном превозу,
овлашћује се Председник општине да са истим закључи Уговор о субвенционисаном превозу пензионисаних
лица старијих од 65 година живота, са пребивалиштем на територији општине Прибој.
Са превозником се може закључити Уговор о субвенционисаном превозу, под условом да превозник
прихвати да је опредељеним износом покривена цена карте, у висини од 100% цене коштања, без обзира на
путни правац-релацију на територији општине Прибој на којој пензионисано лице путује.
Утврђени износ преносиће се превознику у једнаким месечним ратама, по испостављеној фактури
превозника. Фактуре ће се подносити у текућем месецу за претходни месец.
Уговор ће се закључити за период од 01.04.2014 до 31.12.2014. године.
Овaj Закључак објавити у „Службеном листу општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-90 од 24.03. 2014 године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Рвовић Лазар, дипл.правник, с.р.

________________
На основу члана 79. тачка 2. Статута Општине Прибој ( „Службени лист општине Прибој“, број:
12/2008 ), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 24.03.2014. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
Налаже се превозницима у градском и приградском линијском превозу путника у општини
Прибој да Општинској управи Прибој-Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и
комунално-стамбене послове доставе редове вожњи, усклађене са Одлуком о јавном превозу путника на
подручју општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број:3/11 ), ради провере и регистрације истих.
Превозници су дужни да уз захтев доставе све доказе прописане чл.11. Одлуке о јавном превозу
путника на територији општине Прибој, осим решења-уговора о поверавању обављања јавног превоза
путника у градском и приградском саобраћају, у року од 15 дана.
Налаже се Општинској управи Прибој-Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне
и комунално-стамбене послове да изврши оверу редова вожњи (без решења-уговора о поверавању
обављања линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају) , а у складу са одредбама
Одлуке о јавном превозу путника на подручју општине Прибој.
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По истеку одређеног рока, овлашћена службена лица Општинске управе Прибој забраниће
обављање превозничке делатности, као и предузети потребне мере прописане законом, уколико
превозници не изврше налог из става 1.овог Закључка. .
Оверени редови вожње у градском и приградском превозу путника важе до окончања поступка
јавне набавке услуга превоза који је у току.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-90 од 24.03.2014 године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Рвовић Лазар, 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 24.03.2014.године, разматрало је захтев Душанке
Гардовић 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 Душанки Гардовић, у износу од 50.000,00 динара, на име помоћи.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун подносиоца
захтева.
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:06-90 од 24.03.2014.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 24.03.2014.године, разматрало је захтев
Находовић Мустафе за новчану помоћ потребну за накнаду штете 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 Находовић Мустафи, у износу од 10.000,00 динара, на име помоћи.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун подносиоца
захтева.
IV
Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.
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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:06-90 од 24.03.2014.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 24.03.2014.године, разматрало је захтев Клачар
Бранислава 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 Клачар Браниславу, 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
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун подносиоца
захтева.
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:06-90 од 24.03.2014.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 24.03.2014.године, разматрало је захтев Клисура
Тана 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 Клисура Тану, 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
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун подносиоца
захтева.
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:06-90 од 24.03.2014.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 24.03.2014.године, разматрало је захтев Узуновић
Рефика 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 Узуновић Рефику, у износу од 5.000,00 динара, на име помоћи.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун подносиоца
захтева.
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:06-90 од 24.03.2014.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 24.03.2014.године, разматрало је захтев
Бјелопољац Муја за новчану помоћ потребну за штампање књиге 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 Бјелопољац Мују, 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
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун
број:20063990305314, Поштанска штедионица.
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:06-90 од 24.03.2014.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 24.03.2014.године, разматрало је захтев
Раковић Весне за новчану помоћ за плаћање интерната за категорисано дете Игора Раковића 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 Раковић Весни, у износу од 80.000,00 динара, на име помоћи.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун подносиоца
захтева.
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:06-90 од 24.03.2014.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 24.03.2014.године, разматрало је молбу Савета
МЗ Забрњица, по захтеву Савете Станковић, за накнаду погребних трошкова за преминулог супруга
Станковић Драгана 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 Савети Станковић, 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
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун подносиоца
захтева.
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:06-90 од 24.03.2014.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 24.03.2014.године, разматрало је захтев Зорана и
Слађане Марковић за новчану помоћ потребну за вантелесну оплодњу и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2014.годину(„Сл.лист општине
Прибој“,број:08/2013) раздео 3, функција 040-породица и деца, апропријација 77-вантелесна оплодња,

20 | С т р а н а

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

ек.класификација 472, одобравају се средства Зорану и Слађани Марковић, у износу од 185.000,00 динара,
на име помоћи за вантелесну оплодњу.
II
Средства ће се пребацити на текући рачун подносиоца захтева, број:205-9011005299025-05,
Комерцијална банка.
III
Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.
IV
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу захтева и
архиви Општинског већа.
V
Обавезују се подносиоци захтева да, по утрошку средстава, доставе доказ о наменском трошењу
истих.
VI
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-90 од 24.03.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.

________________
На основу члана 79. Статута општине Прибој (''Сл. лист општине Прибој'', број: 12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 24.03.2013.године, донело је:
РЕШЕЊЕ
I Образује се Комисија у следећем саставу:
1. Драго Дробњаковић, члан Већа, председник
2. Урош Милићевић, члан
3. Млађен Симовић, члан
II Задатак Комисије је да утврди чињенично стање и достави предлог решења постојећих
проблема везаних за поднете захтеве за изградњу сеоских водовода.
III Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-90 од 24.03.2014.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 24.03.2014.године, разматрало је захтев
Браниславе и Жељка Живковића 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 Бранислави и Жељку Живковићу, у износу од 80.000,00 динара, на име помоћи.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој,на текући рачун подносиоца
захтева број: 205-1001529967232-17, Комерцијална банка.
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:06-90 од 24.03.2014.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 24.03.2014.године, разматрало је захтев Лангура
Миливоја за новчану помоћ потребну за лечење
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 Лангура Миливоју, у износу од 70.000,00 динара, на име помоћи.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун број:2059001017800077-09, Комерцијална банка.
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:06-90 од 24.03.2014.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 24.03.2014.године, разматрало је захтев Крста и
Наде Недовић за новчану помоћ потребну за вантелесну оплодњу и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2014.годину(„Сл.лист општине
Прибој“,број:08/2013) раздео 3, функција 040-породица и деца, апропријација 77-вантелесна оплодња,
ек.класификација 472, одобравају се средства Крсту и Нади Недовић, у износу од 185.000,00 динара, на
име помоћи за вантелесну оплодњу.
II
Средства ће се пребацити на текући рачун подносиоца захтева, број:200-11394434-05, Поштанска
штедионица.
III
Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.
IV
Обавезују се подносиоци захтева да, по утрошку средстава, доставе доказ о наменском трошењу
истих.
V
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу захтева и
архиви Општинског већа.
VI
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-90 од 24.03.2014.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 24.03.2014.године, разматрало је захтев Бобана и
Биљане Милићевић за новчану помоћ потребну за вантелесну оплодњу и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2014.годину („Сл.лист општине
Прибој“,број:08/2013) раздео 3, функција 040-породица и деца, апропријација 77-вантелесна оплодња,
ек.класификација 472, одобравају се средства Бобану и Биљани Милићевић, у износу од 185.000,00
динара, на име помоћи за вантелесну оплодњу.
II
Средства ће се пребацити на текући рачун подносиоца захтева,број :180508101032156009, Алфа
банка.
III
Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.
IV
Обавезују се подносиоци захтева да, по утрошку средстава, доставе доказ о наменском трошењу
истих.
V
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу захтева и
архиви Општинског већа.
VI
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-90 од 24.03.2014.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 24.03.2014.године, разматрало је захтев Ненада и
Мирјане Поповић за новчану помоћ потребну за вантелесну оплодњу и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2014.годину („Сл.лист општине
Прибој“,број:08/2013) раздео 3, функција 040-породица и деца, апропријација 77-вантелесна оплодња,
ек.класификација 472, одобравају се средства Поповић Нанаду и Мирјани, у износу од 185.000,00 динара,
на име помоћи за вантелесну оплодњу.
II
Средства ће се пребацити на текући рачун подносиоца захтева.
III
Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.
IV
Обавезују се подносиоци захтева да, по утрошку средстава, доставе доказ о наменском трошењу
истих.
V
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу захтева и
архиви Општинског већа.
VI
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-90 од 24.03.2014.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 24.03.2014.године, разматрало је захтев
Удружења за церебралну и дечју парализу за новчану помоћ породици Бојана Словића, члана овог
Удружења, 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 Бојану Словићу, 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
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој,на текући рачун
број:2001934964073, Поштанска штедионица.
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:06-90 од 24.03.2014.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 24.03.2014.године, разматрало је захтев Дијане
Стојанов за новчану помоћ потребну за докторске студије 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 040-породица и деца, апропријација 79-ученичке награде и
помоћ студентима, ек.класификација 472, одобравају се средства Дијани Стојанов, у износу од 50.000,00
динара, на име помоћи.
II
Средства ће се пребацити на текући рачун подносиоца захтева.
III
Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.
IV
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу захтева и
архиви Општинског већа.
V
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-90 од 24.03.2014.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 24.03.2014.године, разматрало је План
инвестиција Машинско-електротехничке школе 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 912-основно образовање, апропријација 104-инвестиције у
образовању, ек.класификација 511, одобравају се средства Машинско-електротехничкој школи, у износу
од 390.000,00 динара, на име реконструкције мокрих чворова у приземљу школе.
II
Средства ће се пребацити на жиро рачун подносиоца захтева.
III
Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.
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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:06-90 од 24.03.2014.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 24.03.2014.године, разматрало је захтев
Рађеновић Љубише за новчану помоћ потребну за регулисање неплаћених рачуна за електричну
енергију 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 Рађеновић Љубиши, у износу од 100.000,00 динара, на име помоћи.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун подносиоца
захтева.
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:06-90 од 24.03.2014.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 24.03.2014.године, разматрало је захтев Алена
Ђозгића за новчану помоћ потребну за куповину неопходне опреме и израду фотографија за изложбе 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 Алену Ђозгићу, у износу од 50.000,00 динара, на име помоћи.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун подносиоца
захтева.
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:06-90 од 24.03.2014.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 24.03.2014.године, разматрало је захтев Полић
Љиљане за новчану помоћ потребну за суфинансирање дела трошкова за решавање проблема
водоснабдевања 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 Полић Љиљани, у износу од 25.000,00 динара, на име помоћи.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој,на текући рачун подносиоца
захтева.
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:06-90 од 24.03.2014.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 24.03.2014.године, разматрало је захтев
Мурадић Алена и Миреле за новчану помоћ потребну за рани рехабилитациони третман детета са
сметњама у развоју 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 912-основно образовање, ек.класификација 421,апропријација
100-остале накнаде за образовање-деца са посебним потребама, одобравају се средства Мурадић Алену и
Мирели, у износу од 25.000,00 динара месечно, на име помоћи.
II
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун подносиоца
захтева.
III
Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.
IV
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-90 од 24.03.2014.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 24.03.2014.године, разматрало је захтев Бојовић
Раденка 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 Бојовић Раденку, у износу од 30.000,00 динара, на име помоћи.
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II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун број:2059001017800077-09,Комерцијална банка.
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:06-90 од 24.03.2014. 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 31.03.2014.године, разматрало је захтев
„Агрономског центра“ Прибој за обезбеђивање средстава из буџета општине Прибој за реализацију
пројекта “Деца имају право да се хране здраво“ 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-опште услуге, апропријација 42-пројекти, ек.класификација
511, одобравају се средства „Агрономском центру“ Прибој, у износу од 392.930,00 динара , на име
помоћи.
II Подносилац захтева је дужан да пре реализације средстава достави укупан буџет пројекта Одељењу
за друштвене делатности, финансије и буџет.
III
Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.
IV
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу захтева и
архиви Општинског већа.
V
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-101 од 31.03.2014.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 31.03.2014.године, разматрало је захтев Срећка
Заковића 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 Срећку Заковићу, у износу од 50.000,00 динара, на име помоћи.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун подносиоца
захтева.
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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:06-101 од 31.03.2014.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 31.03.2014.године, разматрало је захтев
Светлане Чепић за новчану помоћ потребну за плаћање дуга за електричну енергију 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 Светлани Чепић, 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
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун подносиоца
захтева,број:205-9011005066934-12, Комерцијална банка.
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:06-101 од 31.03.2014.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 31.03.2014.године, разматрало је захтев Драгана
Поповића за новчану помоћ потребну за плаћање дуга за електричну енергију 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 Драгану Поповићу, у износу од 10.000,00 динара, на име помоћи.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун подносиоца
захтева.
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:06-101 од 31.03.2014.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 31.03.2014.године, разматрало је захтев
Учитељског друштва Прибој за новчана средства потребна за учешће на „Зимским сусретима учитеља“ у
Пријепољу 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 840-дотације невладиним организацијама и осталим
непрофитним организацијама, апропријација 63, ек.класификација 481-остале организације, одобравају се
средства Учитељском друштву Прибој, у износу од 50.000,00 динара, на име помоћи.
II
Средства ће се пренети на жиро рачун подносиоца захтева.
III
Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.
IV
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу захтева и
архиви Општинског већа.
V
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-101 од 31.03.2014.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 31.03.2014.године, разматрало је захтеве за
давање сагласности за постављање летњих башти на територији општине Прибој у 2014.години и донело
ЗАКЉУЧАК
1. Даје се сагласност за поостављање свих летњих башти које су биле постављене у претходној
(2013.години), на основу добијених сагласности за 2013.годину, а чији су власници заинтересовани за
даљи рад.
2. За све остале захтеве Веће није дало сагласност.
3. Потребно је да заинтересовани поднесу захтев Општинској управи, Одељењу за урбанизам, у року од
15 дана од дана доношења овог Закључка, уколико исти нису поднети.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-90 од 24.03. 2014 године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.

________________
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