
Република Србија 
Општина Прибој 
Општинско веће општине Прибој 
02 број:06-18 
датум: 10.03.2021. 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   ЧЕТВРТАК( 11.03.2021. године) 
 
 

12. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

ДНЕВНИ РЕД 

 

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

2. Утврђивање предлога Одлуке о јавним расправама; 

3. Утврђивање предлога Одлуке о поступку доделе контроле коришћења средстава за 
подстицање Програма или недостајућег дела средстава за финансирање Програма од јавног 
интереса које рализују удружења на територији општине Прибој; 

4. Разматрање Предлога Комисије за расподелу средстава у спорту и категоризацију 
спортских организација и доношење решења о расподели срестава на спортске клубове и 
организације за 2021. годину и решења о расподели средстава за учешће у програмима  и 
пројетима у области спорта за 2021. годину; 

5. Разматрање Извештаја о раду Општинске управе Прибој за 2020. годину; 

6. Разматрање Извештаја  о раду Установе за физичку културу „Спортски центар“Прибој за 
2020. годину; 

7. Разматрање  Извештаја Интерресорне комисије општине Прибој; 

8. Разматрање  Извештаја о раду Градске библиотеке Прибој за 2020. годину; 

9. Разматрање Извештаја о раду Дома културе „Пиво Караматијевић“ Прибој за 2020. годину; 

10. Разматрање Извештаја о раду Центра за социјални рад Прибој за 2020. годину; 



11. Разматрање Извештаја о раду Завичајног музеја Прибој за 2020. годину; 

12. Разматрање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активноси из 
Програма пословања Регионалне санитарне депоније “Бањица“ д.о. Нова Варош за 2020. 
годину; 

13. Утврђивање предлога Одлуке о усвајању Програма  пословања Регионалне санитарне 
депоније “Бањица“доо Нова Варош за 2021. годину; 

14. Разматрање  Информације о  Годишњем Извештају о остваривању циљева уштеде енергије 
заједнице локалне самоуправе, органа РС и органа Аутономне покрајине; 

15. Доношење Одлуке о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза на дан 31.12.2020. 
године; 

16. Разматрање Предлога за покретање пројекта Јавно-приватног партнерства ”Замена старих 
светиљки система осветљења јавних објеката општине Прибој“; 

17. Текућа питања 

 

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 

 

 

 


