
 

 

 

 

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09 и 

24/11), члана 46. став 1. тачка 6. Статута општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 12/08), 
Скупштина Општине Прибој, на седници одржаној 27.02. 2012. године, донела је 

 

 
 

О Д Л У К У  

о доношењу Просторног плана Општине Прибој 
 

 

Члан 1. 

 
Доноси се Просторни план Општине Прибој, који чини саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

 

Просторним планом Општине Прибој, утврђене су дугорочне основе организације, уређења 

коришћења и заштите простора Општине Прибој у циљу усаглашавања економског и социјалног 

развоја са природним, еколошким и културним потенцијалима и ограничењима на њеној територији. 
Просторним планом Општине Прибој утврђени су дугорочни принципи, циљеви и општа 

концепција просторног развоја, организација, уређење, заштита и коришћење територије Општине 

Прибој; дефинисана су планска начела и критеријуми за рационалну заштиту, уређење, коришћење и 
развој природних система и ресурса, просторни развој и дистрибуцију становништва, насеља и јавних 

служби, просторни развој и дистрибуцију привредних делатности, развој туризма, просторни развој 

саобраћаја и других инфраструктурних система, заштита животне средине, предела, природних и 
културних добара. 

 

Члан 3. 

 
Просторни план Општине Прибој садржи текстуални и графички део. 

Графички део чине рефералне карте (Реферална карта 1 „Намена простора“; Реферална карта 

2 „Мрежа насеља и инфраструктурни системи“; Реферална карта 3 „Туризам и заштита простора“; 
Реферална карта 4 „Карта спровођења“. 

 

Члан 4. 

 
Саставни део Просторног плана Општине Прибој чини Извештај о стратешкој процени 

утицаја Просторног плана Општине Прибој на животну средину. 

 

Члан 5. 

 

Урбанистички планови донети до дана ступања на снагу ове Одлуке, примењују се у деловима 
који нису у супротности са овом Одлуком, до доношења нових планова. 

 

2 27.02.2012.године  



 

 

 

 

 
 

Члан 6. 

 

Просторни план Општине Прибој објављује се у "Службеном листу Општине Прибој". 
Плански документ се у целости објављује у електронском облику и доступан је путем интернета. 

 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Прибој“. 
 

        СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број: 350-9 од 27.02.2012. године 

   
 

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Мр Витомир Пијевац, с.р. 

 

___________________ 

 

 

На основу члана 35. став 6. и члана 46. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', 
број: 72/09, 81/09 и 24/11 ), и члана 46. став 1. тачка 6. Статута општине Прибој ("Службени лист 

општине Прибој", број 12/08), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 

27.02.2012.године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о изради Плана детаљне регулације индустријске зоне „Полиестер – Побрежје“  

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације индустријске зоне 
„Полиестер – Побрежје“.  

 

Члан 2. 

Оквирне границе обухвата Плана су: река Лим, државна граница са БиХ, локални пут 

Побрежје – Мокронози и Болница Прибој. 

 

 Члан 3. 
План садржи нарочито: 

1) границе плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и        

зоне; 
2) детаљну намену земљишта; 

3) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 

обележавање на геодетској подлози; 
4) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); 

5) попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте; 

6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;  

7) мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина; 
8) локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс; 

9) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 

10) друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације. 
 



 

 

Члан 4. 

Рок израде плана је 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

 

 Члан 5. 

 

 Средства за израду плана обезбеђују се у буџету општине Прибој, или из других извора, у 
складу са законом. 

Члан 6. 

Обавезна је израда стратешке процене утицаја на животну средину. 
 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Прибој ". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01Број: 350-10  од  27.02.2012.године 

 
 

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Мр Витомир Пијевац, с.р. 

 

___________________ 

 

 
На основу члана 35. став 6. и члана 46. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', 

број: 72/09, 81/09 и 24/11 ), и члана 46. став 1. тачка 6. Статута општине Прибој ("Службени лист 

општине Прибој", број 12/08), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 
27.02.2012.године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о изради Плана детаљне регулације за изградњу термоелектране „Увац“  

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу термоелектране 

„Увац“.  
 

Члан 2. 

Оквирне границе обухвата Плана су границе индустријске зоне „Седишта“. 

 

 Члан 3. 

План садржи нарочито: 

1) границе плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и        

зоне; 
2) детаљну намену земљишта; 

3) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 

обележавање на геодетској подлози; 
4) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); 

5) попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте; 

6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;  
7) мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина; 

8) локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс; 

9) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 

10) друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације.  
 



 

 

Члан 4. 

Рок израде плана је 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

 

 

 

Члан 5. 
 Средства за израду плана обезбеђују се у буџету општине Прибој, или из других извора, у 

складу са законом. 

 

Члан 6. 

Обавезна је израда стратешке процене утицаја на животну средину. 

 

Члан 7. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Прибој ". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 

01Број:350-11од 27.02.2012.године 

 

 

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Мр Витомир Пијевац, с.р. 

         ___________________ 
 

     На основу  члана 46. став1 .тачка 5 .Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', 
број 12/08) Скупштина општине Прибој на седници одржаној 27.02.2012. године, донела је  

                 

О Д Л У К У   

О 

УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 2012 - 2017.ГОДИНА 

 

 

Члан 1. 

 

          Усваја се Стратегија одрживог развоја општине Прибој 2012-2017.година. 

 

  Члан 2. 

  

     Саставни део ове Одлуке је Стратегија одрживог развоја општине Прибој 2012-2017.година. 
 

Члан 3. 

 
 Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.  

 

                                                 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  

01 Број: 06-31 од 27.02.2012. године 

 

                                                                                                  

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Мр Витомир Пијевац, с.р. 

 



 

 

____________________ 

                                                                                  

 

 

 

 

 
                      На основу  члана 13. Закона о управљању отпадом  (''Службени гласник РС'', број 36/09  

и  88/10) Скупштина општине Прибој на седници одржаној 27.02.2012. године, донела је  

                 

О Д Л У К У   

О 

  УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ  ПЛАНА  УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
 

 

Члан 1. 

              Усваја се  се Локални план управљања отпадом општине Прибој. 
 

  Члан 2. 

 
             Саставни део ове Одлуке је Локални план управљања отпадом општине Прибој. 

  

  Члан 3. 
 Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.  

 

                                                 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  

 01 Број: 501-10 од 27.02.2012. године 

 

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Мр Витомир Пијевац, с.р. 

 __________________ 
 

  На основу  члана 12. Закона о управљању отпадом  (''Службени гласник РС'', број 36/09  и  88/10) 
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 27.02.2012. године, донела је  

                 

 

О Д Л У К У   

О 

  УСВАЈАЊУ  РЕГИОНАЛНОГ  ПЛАНА  УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ  ЗА ОПШТИНЕ 

ПРИБОЈ,ПРИЈЕПОЉЕ,НОВА ВАРОШ И СЈЕНИЦА 
 

 

Члан 1. 

 

         Усваја се  се Регионални  план управљања отпадом  за општине Прибој,Пријепоље,Нова Варош 

и Сјеница. 

 

  Члан 2. 

     Саставни део ове Одлуке је  Регионални  план управљања отпадом  за општине 

Прибој,Пријепоље,Нова Варош и Сјеница. 
 

 Члан 3. 

    Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.  
 

                                         



 

 

 

     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  

   01 Број: 501-9 од  27.02.2012. године 

                                                     

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                 Мр Витомир Пијевац, с.р. 

_________________ 

 

 На основу члана 68. став 1. и члана 100.став 4.Закона о заштити жиотне средине („Сл.гласник 
РС“ број 135/04 и 36/09), члана 46. Статута општине Прибој („Сл.лист Општине Прибој број 12/08“), 

члана 6.Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине општине Прибој 

(„Службени лист општине Прибој“ број 6/09), Скупштина општине Прибој на седници одржаној дана  
27.02.2012.године, донела је 

 

 ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖОВОТНЕ СРЕДИНЕ  

ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА  2012.ГОДИНУ 

 

I  Овим  Програмом одређује се намена коришћења средстава која се прикупљају у буџетском 
фонду за заштиту и унапређење животне средине општине Прибој за 2012 годину. 

          II   За реализацију овог Програма користиће се средства планирана Одлуком о буџету општине 

Прибој за 2012.годину, за буџетски фонд за заштиту животне средине у износу од  3.000.000,00 
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 ------- 500.000 

,00  динара, и то за мониторинг: 

- праћење квалитета ваздуха 
- праћење нивоа комуналне буке 

- праћење квалитета површинских вода 

- праћење квалитета земљишта 
- мерења посебне намене и у ванредним ситуацијама 

-  мерења нејонизујућег зрачења  

- мерења у животној средини по указаној потреби и по захтеву инспекције 
- праћење квалитета воде јавних чесама 

      

     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----

----  1.550.000,00 динара и то: 
Пројекти рекултивације, уређење јавних површина и санације, управљање отпадом, 

управљање енергијом као и други пројекти од интереса за општину  реализују се на територији 

општине, а предлаже их општина, јавна предузећа, стручне организације и установе. 
Остале превентивне и подстицајне програме и пројекте за чијом се реализацијом укаже 

потреба. 

Ови програми и пројекти биће реализовани у сарадњи са другим субјектима  система заштите 

животне средине. 
 

3.  Инвестициони програми и пројекти од значаја за побољшање квалитета животне средине 

на територији општине Прибој (суфинансирање у куповини опрме за заштиту животне средине, 



 

 

учестововање у суфинансирању сеоске водоводне и канализацоне мреже, опремање локација за 

сеоске мини депоније, набавка контејнера и друго) ---- 750.000,00 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  --------

100.000.00 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  ----- 50.000,00 динара. 

 
У циљу подизања нивоа образовања, јачање свести и популаризације заштите животне 

средине-општина Прибој ће преко надлежног општинског органа из опредељених средстава, 

самостално или у сарадњи са другим субјектима, финансирати или учествовати у финансирању 
организовања или учествовања у предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, манифестацијама 

из области заштите и унапређења животне средине и обележавању значајних датума и догађаја:  

- сајмови екологије; 

- обележавање светског дана животне средине; 
- сајмови здраве хране и  

- друге активности  

 
6.  Пројекти који се односе  на научно истраживачки рад у области заштите животне средине--

--   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 2012. годину и председнику општине доставља предлог за закључење уговора, односно 

споразума.  

      Састав и број чланова комисије одређује председник општине. 

VII Стручне и административно техничке  послове за реализацију програма и пројеката као и 
надзор над извршавањем уговорених обавеза спроводи  општинска управа општине Прибој.  

VIII Општинско веће општине Прибој је, дужно да прибави сагласност Министарства за 

заштиту животне средине на предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 
животне средине општине Прибој за 2012.годину. 

 

 IX Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне 
средине објавити у Службеном  листу Општине Прибој. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број:  501-8  од  27.02.2012.године 

 

  

                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  



 

 

                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Мр Витомир Пијевац, с.р. 

 

_________________ 

 

 

 
 

 

 
 

      На основу члана 34. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', број 72/09 и 52/11) и члана 131. Статута општине Прибој (''Службени лист општине 
Прибој'', број 12/08) Скупштина општине Прибој на седници одржаној 27.02.2012. године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У  

о давању сагласности на промену назива  Дечјег вртића ''Невен'' Прибој 

 

Члан 1. 

  
 Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Установе за предшколско васпитање и 

образовање деце,Дечји вртић ''Невен'' Прибој, број 02-374 од 17.06.2011. године којом се досадашњи 

назив ''Установа за предшколско васпитање и образовање деце,Дечји вртић ''Невен'' Прибој  '' мења и 
нови назив гласи: 

 

                                 Предшколска установа ''Невен'' Прибој.  

 

 

Члан 2. 

 
 Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  

01 Број: 06-20  од 27.02.2012. године 

 

 

 

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Мр Витомир Пијевац, с.р. 

___________________ 

 

 
На основу члана  22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''бр.12/08), Скупштина општине 

Прибој на седници одржаној 27.02.2012.године донела је  

 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА   И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

                ЈКП ''УСЛУГА''  ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 I    ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм  пословања и Финансијски план  ЈКП ''Услуга'' Прибој  

за 2012.годину  који је донео Управни одбор предузећа бр: 267 од 13.02.2012.године. 
 



 

 

 

           II    Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

            

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01Број: 06-29 од 27.02.2012.године 

 

 

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Мр Витомир Пијевац, с.р. 

___________________ 

 

   На основу члана  22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''бр.12/08), Скупштина општине 
Прибој на седници одржаној 27.02.2012 .године донела је  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА   

       ЈП '' ДИРЕКЦИЈА  ЗА  ИЗГРАДЊУ ГРАДА  ПРИБОЈ '' ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

 
 I    ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм  пословања и Финансијски план  ЈП ''Дирекција за 

изградњу града Прибоја'' за 2012.годину  који је донео Управни одбор предузећа бр:123/2012  од 

13.02.2012.године. 
          II    Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

        

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број: 06-30 од 27.02.2012.године 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                     Мр Витомир Пијевац,с.р 

___________________ 

 

         На основу члана  22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''бр.12/08), Скупштина 

општине Прибој на седници одржаној 27.02.2012 .године донела је  
 

 О Д Л У К У 

О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА  ПРОГРАМ  РАДА  ЦЕНТРА  ЗА  СОЦИЈАЛНИ РАД 

                  ПРИБОЈ  ЗА  2012. ГОДИНУ 

 

 
 I    ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм  рада  Центра  за социјални рад  Прибој  за 2012.годину  

који је донео Управни одбор установе бр:06-135/12 од 07.02.2012.године. 

           II     Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

                                                      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број: 06-28  од 27.02.2012.године 

 

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                Мр Витомир Пијевац,с.р 

___________________ 

 

 На основу члана 24. Статута Општине Прибој  /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ , 

Скупштина општине Прибој на седници одржаној 27.02.2012. године донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У  



 

 

О  УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРЕЊИМА  И РЕАЛИЗАЦИЈИ УРЕЂЕЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА , ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА  ЗА 

2011.ГОДИНУ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПРИБОЈ 

 

 I  УСВАЈА СЕ  Извештај о оставарењима и реализацији грађевинског земљишта,текућег 

одржавања  комуналних објеката за 2011.годину Дирекције за изградњу града  Прибој . 

 II  Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01Број: 06-27  од 27.02.2012. године  

                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                 Мр Витомир Пијевац,с.р 

___________________ 

 

           На основу члана 24. Статута Општине Прибој  /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ , Скупштина 

општине Прибој на седници одржаној 27.02.2012.године донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ 

ДОМА КУЛТУРЕ ''ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ'' 

 

 I   УСВАЈА СЕ  Извештај о раду и Финансијски извештај за 2011.годину  Дома културе 
''Пиво Караматијевић''. 

           II   Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

  01 Број:06-21  oд 27.02.2012. године  

 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Мр Витомир Пијевац,с.р 

___________________ 

 
 На основу члана 24. Статута Општине Прибој  /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ , 

Скупштина општине Прибој на седници одржаној 27.02.2012. године донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ  

ГРАДСКЕ   БИБЛИОТЕКЕ  ПРИБОЈ 

 

 

 I   УСВАЈА СЕ  Извештај о раду и Финансијски извештај за 2011. годину Градске библиотеке  

Прибој . 
           II  Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 01 Број: 06-22  од 27.02.2012. године  

                                    

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                     Мр Витомир Пијевац,с.р 

__________________ 

 
На основу члана 24. Статута Општине Прибој  /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ , Скупштина 

општине Прибој на седници одржаној 27.02.2012. године донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У  



 

 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ 

УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ''СПОРТСКИ ЦЕНТАР   ПРИБОЈ'' 

 

 

 I  УСВАЈА СЕ  Извештај о раду и Финансијски извештај за 2011. годину Установе за физичку 

културу '' Спортски центар Прибој'' . 

 
           II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 01 Број:06-23 од 27.02.2012. године  

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Мр Витомир Пијевац,с.р 

______________ 

 

         На основу члана 24. Статута Општине Прибој  /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ , Скупштина 
општине Прибој на седници одржаној 27.02.2012. године донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  ЗА 2011. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ   РАД  

ПРИБОЈ 

 
 I  УСВАЈА СЕ  Извештај о раду за 2011. годину Центра за социјални рад  Прибој . 

 

            II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

  01 Број:06-24од 27.02.2012. године  

 

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                          

                                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Мр Витомир Пијевац,с.р 

__________________ 
 

    На основу члана 24. Статута Општине Прибој  /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ , Скупштина 

општине Прибој на седници одржаној 27.02.2012. године донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У  

О УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈА  О  РАДУ  И  ФИНАНСИЈСКОГ  ИЗВЕШТАЈА ЗА  2011.  

ГОДИНУ  ЗАВИЧАЈНОГ  МУЗЕЈА  ПРИБОЈ 

 

 I  УСВАЈА СЕ  Извештај о раду и Финансијски извештај за 2011. годину Завичајног музеја 

Прибој. 
           II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

   01 Број: 06-25 од  27.02.2012. године  

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Мр Витомир Пијевац,с.р 

___________________ 

 
    На основу члана 24. Статута Општине Прибој  /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ , Скупштина 

општине Прибој на седници одржаној 27.02.2012. године донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У  



 

 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ 

 
 I   УСВАЈА СЕ  Извештај о раду и Финансијски извештај за 2011. годину Туристичке 

организације Прибој . 

 

           II  Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 01Број: 06-26  од 27.02.2012. године  

 

                                     

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Мр Витомир Пијевац,с.р 

_______________ 

 
    На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 129/07) и 

члана 46 став 1.тачка 10. Статута Општине Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' број:12/08), 

Скупштина општине Прибој на седници одржаној 27.02.2012. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

''СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПРИБОЈ'' 

 

             I   ЈЕЧМЕНИЦА  МИЛОВАН, дипл.инг. хемије из Прибоја, именује се  се за директора 

Установе за физичку културу ''Спортски центар Прибој'' на мандатни период од четири године.  
            II    Решење ступа на снагу даном доношења. 

           III   Решење објавити у ''Службеном листу Општине Прибој'' 

  
О б р а з л о ж е њ е: 

                       Директору Установе за физичку културу ''Спортски центар  Прибој'' истиче 

четворогодишњи мандат 25.02.2012.године. 

  Чланом 32. тачка 9 Закона о локалној самоуправи и чланом 46.тачка 10. Статута 
општине Прибој прописано је да  Скупштина општине именује и разрешава  директоре јавних 

предузећа и установа чији је оснивач. 

 Имајући у виду предње, као и чињеницу да је именовани на истим пословима радио  и у 
претходном мандату и да је те послове квалитетно и успешно  обављао, одлучено је као у 

диспозитиву Решења. 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број: 02-99  од 27.02.2012.године 

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Мр Витомир Пијевац,с.р 

 

___________________ 

 

   На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 129/07) и 

члана 46 став 1.тачка 10. Статута Општине Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' број:12/08), 
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 27.02.2012. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ   ДИРЕКТОРА  ДИРЕКЦИЈЕ  ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПРИБОЈА 

 

 I   АНИЦА СРБЉАНОВИЋ,дип.инг.грађ. из Прибоја, именује се за директора Дирекције за 

изградњу града Прибоја, на мандатни период од четири године. 
            II   Решење ступа на снагу даном доношења. 



 

 

           III  Решење објавити у ''Службеном листу Општине Прибој''. 

  

О б р а з л о ж е њ е: 
 

            Директору  Дирекције за изградњу града Прибоја истиче четворогодишњи мандат 

25.02.2012.године. 

 Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 46.тачка 10. Статута општине 
Прибој прописано је да  Скупштина општине именује и разрешава  директоре јавних предузећа и 

установа чији је оснивач. 

 Имајући у виду предње, као и чињеницу да је именована на истим пословима радио  и у 
претходном мандату и да је те послове квалитетно и успешно  обављао, одлучено је као у 

диспозитиву Решења. 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

  01 Број: 02-100 од  27.02.2012.године 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                    Мр Витомир Пијевац,с.р 

 

          На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 

129/07) и члана 12.  Одлуке о оснивању Дирекције за изградњу града Прибоја (''Сл.лист Општине 
Прибој'' бр. 7/96 и 6/01), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 27.02.2012 

.године,доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПРИБОЈА 

 

 I  У Управни одбор Дирекције за изградњу град Прибоја, на мандатни период од четири 
године ,именују се: 

 

1. МИЛОЈКО ЦУПАРА, председник,из реда локалне самоуправе 

2. ДРАГОЉУБ ПЕЈАТОВИЋ, члан,из реда локалне самоуправе 

3. ЖЕЉКО БАЦЕТИЋ, члан,из реда локалне самоуправе 

4. ЕСАДА ПЕКУШИЋ, члан,из реда запослених 

5. ВЕЉКО БОЈОВИЋ, члан,из реда запослених 

 

II Решење ступа на снагу 17.03.2012.године када истиче мандат предходном Управном 

одбору и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој'' 
III Решење доставити: Дирекцији за изградњу града Прибоја, именованим и Архиви 

Општине. 

О б р а з л о ж е њ е: 
  Одлуком о  оснивању Дирекције за изградњу града Прибоја (''Сл.лист Општине Прибој'' број 

7/96 и 6/01) у члану 12. прописано је да председника и чланове Управног одбора Дирекције за 

изградњу града Прибоја именује и разрешава Оснивач. 

  Како  претходном Управном одбору истиче мандат 17.03.2012.године одлучено је као у 
диспозитиву овог Решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број:02-75 од 27.02.2012. године 

                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                             Мр Витомир Пијевац,с.р 

___________________ 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 

129/07) и члана 28. Одлуке o оснивању JKП ''Услуга''  Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 9/2001), 
Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 27.02.2012.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  



 

 

ЈКП '' УСЛУГА ''  ПРИБОЈ 

 

  I    У Управни одбор ЈКП '' Услуга''  ''Прибој, на мандатни период од четири године ,именују 
се: 

1. МИЛАН СТАНЧИЋ, председник,из реда локалне самоуправе 

2. РАДОЈЕ ВУЈКОВИЋ, члан – заменик председника,из реда локалне 

самоуп. 

3. МУАМЕР ХАСАНАГИЋ, члан,из реда локалне самоуправе 

4. АЛЕКСАНДАР МАНДИЋ, члан,из реда локалне самоуправе 

5. ШУКРИЈА ИБРАГИЋ, члан,из реда запослених 

6. ЗЕХБО КАРЛИЦА, члан,из реда запослених 

7. МИЛАНКА ДОЛАШ, члан,из реда запослених 

 
 II Решење ступа на снагу 17.03.2012.године када истиче мандат предходном Управном 

одбору и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој'' 

III Решење доставити: ЈКП '' Услуга''  Прибој, именованим и Архиви Општине. 

 
 

 

 
О б р а з л о ж е њ е: 

 

  Одлуком о оснивању ЈКП'' Услуга''Прибоју (''Сл.лист Општине Прибој'' број: 9/01) у члану 28. 
прописано је да председника и чланове Управног одбора ЈКП '' Услуга''   Прибој именује и разрешава 

Оснивач. 

 Како  претходном Управном одбору истиче мандат 17.03.2012.године одлучено је као у диспозитиву 

овог Решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број.02-76 од 27.02.2012. године 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Мр Витомир Пијевац,с.р 

 

___________________ 

 

                               
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 

129/07) и члана 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Центра за социјални рад 

(''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 6/2001), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 
27.02.2012.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРИБОЈ 

 

 I    У  Управни одбор Центра за социјални рад  Прибој,на мандатни период од четири године 
,именују се:  

 

1. ПЕТАР РАДОВИЋ, председник,из реда локалне самоуправе 

2. МИЛАДА ПАНТОВИЋ, члан,из реда локалне самоуправе 

3. ДУШАНКА МАНОЈЛОВИЋ, члан,из реда локалне самоуправе 

4. МИЛАНКА ЈЕВТОВИЋ-ВУКОЈИЧИЋ, члан 

5. ГОРДАНА КОМАРИЦА, члан 
 

 

II Решење ступа на снагу 17.03.2012.године када истиче мандат претходном Управном 
одбору и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој'' 



 

 

 

III Решење доставити: Центру за социјални рад Прибој, именованим и Архиви Општине. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

  Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Центра за социјални рад  Прибоју 
(''Сл.лист Општине Прибој'' број: 6/01) у члану 2. прописано је да председника и чланове Управног 

одбора Центра за социјални рад Прибој именује и разрешава Оснивач. 

 
Како  претходном Управном одбору истиче мандат 17.03.2012.године одлучено је као у 

диспозитиву овог Решења. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број:02-77 од 27.02.2012. године 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                    Мр Витомир Пијевац,с.р 

__________________ 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 

129/07) и члана 17. Одлуке о оснивању Градске библиотеке Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 
5/97), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 27.02.2012.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ПРИБОЈ 

 

 I  У Управни одбор Градске библиотеке  Прибој, на мандатни период од четири године 
,именују се:  

 

1. МИЛОШ ДИЗДАР, председник,из реда  локалне самоуправе 

2. МИЛОЈКО БЕЉКАШ, члан, из реда локалне самоуправе 

3. ВЕСНА ЛАПТОШЕВИЋ, члан,из реда запослених 

 

II   Решење ступа на снагу 17.03.2012.године када истиче мандат претходном Управном 
одбору и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој'' 

III  Решење доставити: Градској библиотеци Прибој, именованим и Архиви Општине. 

 
О б р а з л о ж е њ е: 

 

  Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Градске библиотеке Прибоју (''Сл.лист 

Општине Прибој'' број 5/97 и 6/2001) у члану 17. прописано је да председника и чланове Управног 
одбора Градске библиотеке именује и разрешава Оснивач. 

            Како  претходном Управном одбору истиче мандат 17.03.2012.године одлучено је као у 

диспозитиву овог Решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број:02-78 од 27 .02.2012. године 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Мр Витомир Пијевац,с.р 

___________________ 

 

       На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 

129/07) и члана 3. Одлуке о изменама и допунама Одлуке o оснивању Установе за физичку културу '' 



 

 

Спортски центар'' Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 6/2001), Скупштина општине Прибој, на 

седници одржаној дана 27.02.2012.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ '' СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' ПРИБОЈ 

 
 I    У  Управни одбор Установе за физичку културу ''Спортски центар ''Прибој, на мандатни 

период од четири године ,именују се:  

  

1. ДОБРИЛО ГОЛУБОВИЋ, председник,из реда  локалне самоуправе 

2. ДЕЈАН СТАНОЈЕВИЋ, члан,из реда  локалне самоуправе 

3. СИНИША ЂУРОВИЋ, члан,из реда  локалне самоуправе 

4. ДУШКО ЈАНОВИЋ, члан,из реда запослених 

5. СЛАЂАН ЈАНОВИЋ, члан,из реда запослених 

 

II    Решење ступа на снагу 17.03.2012.године када истиче мандат предходном Управном 
одбору и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој'' 

 

III Решење доставити: Установи за физичку културу '' Спортски центар''  Прибој, 
именованим и Архиви Општине. 

 

 
 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

  Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Устнаове за физичку културу '' Спортски 
центар''Прибоју (''Сл.лист Општине Прибој'' број: 6/01) у члану 3. прописано је да председника и 

чланове Управног одбора Установе за физичку културу '' Спортски центар''  Прибој именује и 

разрешава Оснивач. 
   Како  претходном Управном одбору истиче мандат 17.03.2012.године одлучено је као 

у диспозитиву овог Решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број:02-79 од 27.02.2012. године 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Мр Витомир Пијевац,с.р 

__________________ 

 

   На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 

129/07) и члана 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке o оснивању Дома културе ''Пиво 

Караматијевић'' Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 6/2001), Скупштина општине Прибој, на 
седници одржаној дана 27.02.2012.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ДОМА КУЛТУРЕ ''ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ'' ПРИБОЈ 

 
 I У Управни одбор Дома културе '' Пиво Караматијевић'' Прибој,на мандатни период од 

четири године , именују се:   

 

1. ДРАГО ЈАЊУШЕВИЋ, председник,из реда  локалне самоуправе 

2. ДРАГАНА ГРУЈИЧИЋ, члан,из реда  локалне самоуправе 

3. ВЕЛИБОР ПАВЛОВИЋ, члан,из реда  локалне самоуправе 

4. УМА БАЈРОВИЋ, члан,из реда запослених 

5. ИБРАХИМ ХАСАНАГИЋ, члан,из реда запослених 



 

 

 

II     Решење ступа на снагу 17.03.2012.године када истиче мандат претходном Управном 

одбору и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој'' 
 

III  Решење доставити: Дому културе '' Пиво Караматијевић''  Прибој, именованим и Архиви 

Општине. 

 
О б р а з л о ж е њ е: 

  Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Дома културе ''Пиво Караматијевић''  

Прибоју (''Сл.лист Општине Прибој'' број: 6/01) у члану 2. прописано је да председника и чланове 
Управног одбора Дома културе ''Пиво Караматијевић''  Прибој именује и разрешава Оснивач. 

      Како  претходном Управном одбору истиче мандат 17.03.2012.године одлучено је као 

у диспозитиву овог Решења. 
 

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број:02-80 од  27 .02.2012. године 

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                       Мр Витомир Пијевац,с.р 

 

 

___________________ 

 

 На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 

129/07) и члана 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завичајног музеја у Прибоју 
(''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 6/2001), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 

27.02.2012.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ПРИБОЈ 

 
 I  У  Управни одбор Завичајног музеја Прибој,на мандатни период од четири године именују 

се:   

 

1. САША БАБИЋ, председник,из реда  локалне самоуправе 

2. ЏЕНАН МЕМИЋ, члан ,из реда  локалне самоуправе 

3. СЛОБОДАНКА КЛАЧАР, члан,из реда запослених 

 

II Решење ступа на снагу 17.03.2012.године када истиче мандат предходном Управном 

одбору и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој'' 

III Решење доставити: Завичајном музеју Прибој, именованим и Архиви Општине. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 

  Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завичајног музеја у Прибоју (''Сл.лист 
Општине Прибој'' број 6/2001) у члану 2. прописано је да председника и чланове Управног одбора 

Завичајног музеја именује и разрешава Оснивач. 

  Како  претходном Управном одбору истиче мандат 17.03.2012.године одлучено је као у 
диспозитиву овог Решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број:02-81 од 27.02.2012. године 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                    Мр Витомир Пијевац,с.р 

___________________ 



 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 

129/07)  и члана 8. Одлуке о оснивању Туристичке организације  Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' 
бр. 2/05), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној данa, 27.02.2012.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА  И  ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ ОДБОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ 

 

 I    У   Управни одбор  Туристичке организације Прибој на  мандатни период од четири 
године , именују се:  

 

1. ДРАГАН  ПЈЕВЧЕВИЋ, председник,из реда  локалне самоуправе 

2. АЛЕКСАНДАР МАНДИЋ, члан,из реда  локалне самоуправе 

3. ГОРАН  ОТАШЕВИЋ, члан,из реда  локалне самоуправе 

4. МИРКО РАКОВИЋ, члан,из реда  локалне самоуправе 

5. ЈЕЛЕНА БОЈАТОВИЋ, члан,из реда запослених 

 

               II Решење ступа на снагу 17.03.2012.године када истиче мандат предходном Управном 

одбору и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој'' 
 

 III Решење доставити: Туристичкој организацији Прибој, именованим и Архиви Општине. 

 
 

 

 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

  Чланом 8.Одлуке о оснивању Туристичке организације  Прибој (''Сл.лист Општине 

Прибој'' бр. 2/05) прописано је да председника и чланове Управног одбора  Туристичке организације 
Прибој именује и разрешава Скупштина општине. 

     Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број:02-82 од 27.02.2012. године 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Мр Витомир Пијевац,с.р 

__________________ 

 
         На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 129/07) 

и члана 19. Одлуке о оснивању Градске библиотеке Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 5/97), 

Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 27.02.2012.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ПРИБОЈ 

 

     I   У  Надзорни одбор Градске библиотеке  Прибој, на мандатни период од четири 

године,именују се: 
 

1. ДОБРИЛА ПУШИЦА, председник,из реда локалне самоуправе 

2. РАСИМ СЛАТИНА, члан,из реда локалне самоуправе 

3. ЉИЉАНА ПЕТРИЋ, члан,из реда локалне самоуправе 

 

 II  Решење ступа на снагу  17.03.2012.године када истиче мандат претходном Надзорном 

одбору  и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој'' 
 



 

 

III Решење доставити: Градској библиотеци Прибој, именованим и Архиви Општине. 

 

 
О б р а з л о ж е њ е: 

 

  Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Градске библиотеке Прибоју (''Сл.лист 

Општине Прибој'' број 5/97 и 6/2001) у члану 19. прописано је да председника и чланове Надзорног 
одбора Градске библиотеке именује и разрешава Оснивач. 

 

  Како  претходном Надзорнoм одбору истиче мандат 17.03.2012.године одлучено је као у 
диспозитиву овог Решења. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број:02-83 од 27.02.2012. године 

 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Мр Витомир Пијевац,с.р 

 

 

 

__________________ 

 

 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 

129/07) и члана 6. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Центра за социјални рад 

(''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 6/2001), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 
27.02.2012.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРИБОЈ 

 

 I  У  Надзорни одбор Центра за социјални рад  Прибој,на мандатни период од четири 
године,именују се: 

  

1. ВЕЉКО ЧОЧЕВИЋ, председник,из реда локалне самоуправе 

2. ФАЗЛИЋ ЕМИНА, члан,из реда локалне самоуправе 

3. ЕДИСА АРНАУТОВИЋ, члан,из реда запослених 

 

II Решење ступа на снагу  17.03.2012..године када истиче мандат претходном Надзорном 
одбору  и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој'' 

III Решење доставити: Центру за социјални рад Прибој, именованим и Архиви Општине. 

 
О б р а з л о ж е њ е: 

 

  Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Центра за социјални рад  Прибоју 
(''Сл.лист Општине Прибој'' број: 6/01) у члану 6. прописано је да председника и чланове Надзорног 

одбора Центра за социјални рад Прибој именује и разрешава Оснивач. 

  Како  претходном Надзорнoм одбору истиче мандат 17.03.2012.године одлучено је као у 

диспозитиву овог Решења. 
   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број:02-84 од 27.02.2012. године 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  



 

 

                                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Мр Витомир Пијевац,с.р 

___________________ 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 

129/07) и члана 7. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завичајног музеја у Прибоју 

(''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 6/2001), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 
27.02.2012.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ПРИБОЈ 

 

 

 I У  Надзорни одбор  Завичајног музеја Прибој, на мандатни период од четири године,именују 

се: 

 

1. СЛАВКО КОЈАДИНОВИЋ, председник,из реда локалне самоуправе 

2. ДРАГИЦА ЛОНЧАРЕВИЋ, члан,из реда локалне самоуправе 

3. БИЉАНА ПАВЛОВИЋ, члан,из реда запослених 

 

II Решење ступа на снагу  17.03.2012.године када истиче мандат претходном Надзорном 

одбору  и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој'' 
 

III Решење доставити: Завичајном музеју Прибој, именованим и Архиви Општине. 

 

 
 

О б р а з л о ж е њ е: 

 
  Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завичајног музеја у Прибоју (''Сл.лист 

Општине Прибој'' број 6/2001) у члану 7. прописано је да председника и чланове Надзорног одбора 

Завичајног музеја именује и разрешава Оснивач. 

       Како  претходном Надзорнoм одбору истиче мандат 17.03.2012.године одлучено је као у 
диспозитиву овог Решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број:02-84 од 27.02.2012. године 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Мр Витомир Пијевац,с.р 

___________________ 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 

129/07) и члана 7. Одлуке о изменама и допунама Одлуке o оснивању Установе за физичку културу '' 

Спортски центар'' Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 6/2001), Скупштина општине Прибој, на 
седници одржаној дана 27.02.2012.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ '' СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' ПРИБОЈ 

 

 
 I   У  Надзорни одбор Установе за физичку културу ''Спортски центар ''Прибој, на мандатни 

период од четири године,именују се: 

 

1.СЛАВЕНКО БОЈАНИЋ, председник,из реда локалне самоуправе 



 

 

2. СУАД ЧИЗМИЋ, члан,из реда локалне самоуправе 

3. НАТАША ПРИЈОВИЋ, члан,из реда запослених 

 

 

II  Решење ступа на снагу  17.03.2012.године када истиче мандат претходном Надзорном 

одбору  и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој'' 

 
III Решење доставити: Установи за физичку културу '' Спортски центар''  Прибој, 

именованим и Архиви Општине. 

 
О б р а з л о ж е њ е: 

 

  Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Устнаове за физичку културу '' Спортски 
центар''Прибоју (''Сл.лист Општине Прибој'' број: 6/01) у члану 7. прописано је да председника и 

чланове Надзорног одбора Установе за физичку културу '' Спортски центар''  Прибој именује и 

разрешава Оснивач. 

           Како  претходном Надзорнoм одбору истиче мандат 17.03.2012.године одлучено је као у 
диспозитиву овог Решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број:02-85 од 27.02.2012. године 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                      Мр Витомир Пијевац,с.р 

__________________ 

 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 
129/07) и члана 14.   Одлуке о оснивању Дирекције за изградњу града Прибоја (''Сл.лист Општине 

Прибој'' бр. 7/96 и 6/01), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана27.02 2012.године, 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПРИБОЈА 

 

 I   У  Надзорни одбор Дирекције за изградњу град Прибоја,на мандатни период од четири 

године,именују се: 
 

1. ИВИЦА РАКОВИЋ, председник,из реда локалне самоуправе 

2. МИЛОЈКО СТЕАВАНОВИЋ, члан,из реда локалне самоуправе 

3. ЛАЗАР ЈЕВТИЋ, члан,из реда локалне самоуправе 

4. МИЛОМИРКА ПИЈЕВЧЕВИЋ, члан,из реда запослених 

5. МЛАЂЕН СИМОВИЋ, члан,из реда запослених 

 
II  Решење ступа на снагу  17.03.2012.године када истиче мандат претходном Надзорном 

одбору  и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој'' 

III Решење доставити: Дирекцији за изградњу града Прибоја, именованим и Архиви 
Општине. 

О б р а з л о ж е њ е: 

  Одлуком о  оснивању Дирекције за изградњу града Прибоја (''Сл.лист Општине Прибој'' број 

7/96 и 6/01) у члану 14. прописано је да председника и чланове Надзорног одбора Дирекције за 
изградњу града Прибоја именује и разрешава Оснивач. 

  Како  претходном Надзорнoм одбору истиче мандат 17.03.2012.године одлучено је као у 

диспозитиву овог Решења. 
 



 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број:02-86 од 27.02.2012. године 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                     Мр Витомир Пијевац,с.р 

_________________ 
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 

129/07) и члана 7. Одлуке о изменама и допунама Одлуке o оснивању Дома културе '' Пиво 
Караматијевић'' Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 6/2001), Скупштина општине Прибој, на 

седници одржаној дана 27.02.2012.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ДОМА КУЛТУРЕ '' ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ'' ПРИБОЈ 

 
     I    У  Надзорни одбор Дома културе  ''Пиво Караматијевић''  Прибој, на мандатни период од 

четири године,именују се: 

  

1  АВДИЋ ЕНВЕР, председник,из реда локалне самоуправе 

      2.  ОЛГИЦА ЋУРИЋ, члан,из реда локалне самоуправе 

      3.  ЈОВАНКА КОЛЏИЋ, члан,из реда запослених 

 

  II  Решење ступа на снагу  17.03.2012.године када истиче мандат претходном Надзорном 

одбору  и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој'' 

  III Решење доставити: Дому културе '' Пиво Караматијевић'' Прибој, именованим и Архиви 
Општине. 

 

 
О б р а з л о ж е њ е: 

  Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Дома културе ''Пиво Караматијевић''  

Прибоју (''Сл.лист Општине Прибој'' број: 6/01) у члану 7. прописано је да председника и чланове 

Надзорног одбора Дома културе '' Пиво Караматијевић''Прибој именује и разрешава Оснивач. 
          Како  претходном Надзорнoм одбору истиче мандат 17.03.2012.године одлучено је као у 

диспозитиву овог Решења. 

                                          СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                           01 Број: 02-87 од 27.02.2012. године 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                         Мр Витомир Пијевац,с.р 

___________________ 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 

129/07) и члана 39. Одлуке o оснивању JKП ''Услуга''  Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 9/2001), 

Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 27.02.2012.године, доноси 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈКП '' УСЛУГА ''  ПРИБОЈ 

 

 
 I  У  Надзорни одбор ЈКП '' Услуга''  ''Прибој,на мандатни период од четири године,именују 

се: 

 

1. СЛАВИЦА СТАНИЋ, председник,из реда локалне самоуправе 



 

 

2. МИКО ШУШАЊ, члан,из реда локалне самоуправе 

3. МИОДРАГ ИВАНОВИЋ, члан,из реда локалне самоуправе 

4. МИЛОМИР ГОРДИЋ, члан,из реда запослених 

5. САФЕТ ЏИГАЛ, члан,из реда запослених 

 

II Решење ступа на снагу  17.03.2012.године када истиче мандат претходном Надзорном 

одбору  и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој'' 
 

III Решење доставити: ЈКП '' Услуга''  Прибој, именованим и Архиви Општине. 

 
О б р а з л о ж е њ е: 

 

  Одлуком o оснивању ЈКП'' Услуга''Прибоју (''Сл.лист Општине Прибој'' број: 9/01) у члану 39. 
прописано је да председника и чланове Надзорног одбора ЈКП '' Услуга''   Прибој именује и разрешава 

Оснивач. 

            Како  претходном Надзорнoм одбору истиче мандат 17.03.20012.године одлучено је као у 

диспозитиву овог Решења. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број: 02-88 од 27.02.2012.године 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Мр Витомир Пијевац,с.р 

___________________ 

 

 

 

 
  На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 

129/07) и члана 8. Одлуке о оснивању Туристичке организације  Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' 

бр. 2/05), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној данa, 27.02.2012.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА  И  ЧЛАНОВА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ 

 

  I    У   Надзорни одбор  Туристичке организације Прибој на  мандатном периоду од четири 

године , именују се:  

                                         1.ОСИФОР КУБУРОВИЋ,председник,из реда локалне самоуправе 

                                         2.СНЕЖАНАНА НИЈЕМЧЕВИЋ,из реда локалне самоуправе 

                                         3.СТАНИСЛАВА ПЕНЕЗИЋ,из реда запослених 

               II Решење ступа на снагу 17.03.2012.године када истиче мандат предходном Надзорном 

одбору и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој'' 

 III Решење доставити: Туристичкој организацији Прибој, именованим и Архиви Општине. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 
  Чланом 8.Одлуке о оснивању Туристичке организације  Прибој (''Сл.лист Општине 

Прибој'' бр. 2/05) прописано је да председника и чланове Надзорног  одбора  Туристичке организације 

Прибој именује и разрешава Скупштина општине. 
         Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 



 

 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

  01 Број: 02-89 од 27.02.2012. године 

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Мр Витомир Пијевац,с.р 

___________________ 

 

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' 

број: 72/09 и 52/11), Скупштина општине Прибој , на седници одржаној данa 27.02.2012.године,  
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

МАШИНСКО ЕЛЕКТРО-ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ПРИБОЈ 

 

 I   У Школски одбор Машинско Електро-техничке школе Прибој на мандатни период од 

четири године, именују се: 
 

1. ЗОРАН ПЕНЕЗИЋ, из реда локалне самоуправе 

2. ГОРАН  БЈЕЛИЋ,  из реда локалне самоуправе 
3. РАЈКО МРДАК,  из реда локалне самоуправе 

4. ЖЕЉКО МИКОВИЋ, из реда Савета родитеља 

5. ДРАГАНА НОВАКОВИЋ,  из реда Савета родитеља 
6. МИЛИЈА ПЕТРИЋ,  из реда Савета родитеља 

7. НЕЏАД КОЗИЦА, из реда запослених 

8. ДАЛИБОР ПУШОЊА, из реда запослених 

9. ЗОРАН ЦВИЈОВИЋ, из реда запослених 
 

II  Председника школског одбора бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова 

органа управљања.. 
 

III Решење ступа на снагу дана 17.03.2012. године  када истиче мандат предходном органу 

управљања  и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој. 

 
О б р а з л о ж е њ е: 

 Чланом 54.  Законом о основама система образовања и васпитања прописано је да чланове 

органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а 
председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 

 Како претходном органу управљања установе истиче мандат дана 17.03.2012.године, одлучено 

је као у диспозитиву Решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број: 02-90 од 27.02.2012.године 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                      Мр Витомир Пијевац,с.р 

___________________ 

 

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' 
број: 72/09 и 52/11), Скупштина општине Прибој , на седници одржаној данa 27.02.2012.године,  

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОШ ''БЛАГОЈЕ  ПОЛИЋ '' КРАТОВО 

 



 

 

  I  У  Школски одбор ОШ ''Благоје Полић '' Кратово на мандатни период од четри године, 

именују се: 

 
1. МИЛОМИР КАШЕРИЋ, из реда локалне самоуправе 

2. ВУЧЕТА НИКАЧЕВИЋ,  из реда локалне самоуправе 

3. ДРАГОЈЕ ДЕСПИЋ,  из реда локалне самоуправе 

4. ИВАНА ГУДУРИЋ, из реда Савета родитеља 
5. МИРЈАНА ПАНТОВИЋ,  из реда Савета родитеља 

6. ИЛИЈА ПОЛИЋ,  из реда Савета родитеља 

7. ГОЦА ДУЈОВИЋ, из реда запослених 
8. СЛАВИЦА АВРАМОВИЋ, из реда запослених 

9. СЛАВИЦА ГОРДИЋ, из реда запослених 

 
 II  Председника школског одбора бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова 

органа управљања.. 

III Решење ступа на снагу дана 17.03.2012. године   када истиче мандат предходном органу 

управљања  и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 Чланом  54.  Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да чланове 
органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а 

председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 

 Како претходном органу управљања установе истиче мандат дана 17.03.2012.године, одлучено 
је као у диспозитиву Решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 01 Број:02-91 од 27.02.2012.године 

  

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Мр Витомир Пијевац,с.р 

___________________ 

 

 На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' 
број: 72/09 и 52/11), Скупштина општине Прибој , на седници одржаној данa 27.02.2012.године,  

доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОШ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' БАЊА 

 
 I  У  Школски одбор ОШ ''Никола Тесла'' Бања на мандатни период од четири године, именују 

се: 

1. СЕЛИМ БЕЋИРОВИЋ,из реда локалне самоуправе 

2. БРАНИМИР ЈОВАНОВИЋ,из реда локалне самоуправе 
3. САША РАКОВИЋ, из реда локалне самоуправе 

4. АЛЕКСАНДАР КАШЕРИЋ,  из реда Савета родитеља 

5. СРЕЋКО ГРУЈИЧИЋ,  из реда Савета родитеља 
6. СЛАЂАНА ЖАРКОВИЋ,  из реда Савета родитеља 

7. СВЕТЛАНА ПАПИЋ, из реда запослених 

8. СВЕТЛАНА  ЦВИЈОВИЋ, из реда запослених 
9. ЈЕЛЕНА МАНДИЋ, из реда запослених 

 

II   Председника школског одбора бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова 

органа управљања.. 
III Решење ступа на снагу дана 17.03.2012.године   када истиче мандат предходном органу 

управљања  и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој. 

 
О б р а з л о ж е њ е: 



 

 

 Чланом  54.  Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да чланове 

органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а 

председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
 Како претходном органу управљања установе истиче мандат дана 17.03.2012.године, одлучено 

је као у диспозитиву Решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 01 Број:02-92 од 27.02.2012.године  

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                      Мр Витомир Пијевац,с.р 

___________________ 

 

            На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' број: 
72/09 и 52/11), Скупштина општине Прибој , на седници одржаној данa 27.02.2012.године,  доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОШ ''9.мај'' САСТАВЦИ 

 

 I    У Школски одбор ОШ ''9.мај '' Саставци   на мандатни период од четири године, именују 
се: 

1. СВЕТО  ВИЛОТИЋ, из реда локалне самоуправе 

2. КРСТО РАНИТОВИЋ, из реда локалне самоуправе 
3. РАТКО БУКВИЋ, из реда локалне самоуправе 

4. СПАСОЈЕ ВУЈАНИЋ, из реда Савета родитеља 

5. РАДЕНКОЈАЋИМОВИЋ, из реда Савета родитеља 

6. НЕЂО ГЛИШЕВИЋ, из реда Савета родитеља 
7. ВЕЉКО ТОШИЋ, из реда запослених 

8. НАДА ВАСИЋ,из реда запослених 

9. ИВО ПЕКИЋ, из реда запослених 
 

II   Председника школског одбора бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова 

органа управљања.. 

 
III Решење ступа на снагу дана 17.03.2012.године  када истиче мандат предходном органу 

управљања  и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој. 

 
                                                        О б р а з л о ж е њ е: 

 Чланом  54.  Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да чланове 

органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а 
председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 

 Како претходном органу управљања установе истиче мандат дана 17.03.2012.године, одлучено 

је као у диспозитиву Решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 01 Број:02-93 од 27.02.2012.године 

                                                                                                        

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Мр Витомир Пијевац,с.р 

 

___________________ 

 

       На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' број: 
72/09 и 52/11), Скупштина општине Прибој , на седници одржаној данa 27.02.2012.године,  доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 



 

 

ОШ ''ВУК КАРАЏИЋ'' ПРИБОЈ 

 

 I  У  Школски одбор ОШ ''Вук Караџић'' Прибој на мандатни период од четири године, 
именују се: 

1. ЗОРАН ЛАПТОШЕВИЋ, из реда локалне самоуправе 

2. ЖЕЉКО НОВАКОВИЋ, из реда локалне самоуправе 

3. МАЛИНА ЉУЈИЋ, из реда локалне самоуправе 

4. МИЛОСАВА МАРКОВИЋ, из реда Савета родитеља 

5. БОСИЉКА ФИЛИПОВИЋ, из реда Савета родитеља 

6. МИРЈАНА ЈАВОРАЦ, из реда Савета родитеља 
7. ЉУБИША АВРАМОВИЋ,  из реда запослених 

8. СНЕЖАНА СЛАДОЈЕ,  из реда запослених 

9. ДРАГАНА ТОМАНОВИЋ,  из реда запослених 

 

II  Председника школског одбора бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова 

органа управљања.. 

III Решење ступа на снагу дана 17.03.212.године  када истиче мандат предходном органу 
управљања  и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 
 Чланом  54.  Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да чланове 

органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а 

председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
 Како претходном органу управљања установе истиче мандат дана 17.03.2012.године, одлучено 

је као у диспозитиву Решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број:02-94 од 27.02.2012.године 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                         Мр Витомир Пијевац,с.р 

___________________ 

 

 

   На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' број: 

72/09 и 52/11), Скупштина општине Прибој , на седници одржаној данa 27.02.2012.године,  доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОШ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ '' ПРИБОЈ 

 

 I  У  Школски одбор ОШ ''Бранко Радичевић'' Прибој на мандатни период од четири године, 

именују се: 
 

1. ЕМИРА САЛКАНОВИЋ, из реда локалне самоуправе 

2. РАЈО ПУЈОВИЋ, из реда локалне самоуправе 
3. ВЕЛИНКА БЈЕЛОВИЋ, из реда локалне самоуправе 

4. ГОРАН ТОКОВИЋ, из реда Савета родитеља 

5. МИРКО ТОШИЋ,из реда Савета родитеља 
6. ОЛГИЦА СТАНИШИЋ, из реда Савета родитеља 

7. ДАНИЈЕЛА ДЕСПИЋ, из реда запослених 

8. ВИТОМИР ЋИРКОВИЋ, из реда запослених 

9. ДРАГАНА НОВКОВИЋ, из реда запослених 

 

II  Председника школског одбора бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова 

органа управљања.. 



 

 

III Решење ступа на снагу дана 17.03.2012. године  када истиче мандат предходном органу 

управљања  и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој. 

 
О б р а з л о ж е њ е: 

 Чланом  54.  Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да чланове 

органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а 

председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
 Како претходном органу управљања установе истиче мандат дана 17.03.2012.године, одлучено 

је као у диспозитиву Решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број: 02-95 од  27.02.2012.године 

  

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                     Мр Витомир Пијевац,с.р 

___________________ 

 
   На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' број: 

72/09 и 52/11), Скупштина општине Прибој , на седници одржаној данa 27.02.2012.године,  доноси 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 

ОШ ' ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ '' ПРИБОЈ 

 

 I  У Школски одбор ОШ ''Десанка Максимовић''Прибој на мандатни период од четири године, 

именују се: 

 
1. БОЖИДАР БЕКОЊА, из реда локалне самоуправе 

2. МОМИР СПАЈИЋ, из реда локалне самоуправе 

3. НАДА РОВЧАНИН, из реда локалне самоуправе 
4. ЈОВИЦА ПЕЈОВИЋ, из реда Савета родитеља 

5. ЈЕЛЕНА ЂУРОВИЋ, из реда Савета родитеља 

6. ОГЊЕН ЉИЉАНИЋ,из реда Савета родитеља 

7. ЈЕЛЕНА РАТКОВИЋ, из реда запослених 
8. ЉИЉАНА ПРОРОК, из реда запослених 

9. РАДОМИР ЈАЊУШЕВИЋ,из реда запослених 

 
II    Председника школског одбора бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова 

органа управљања.. 

III Решење ступа на снагу дана 17.03.2012. годин    када истиче мандат предходном органу 
управљања  и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 Чланом  54.  Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да чланове 
органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а 

председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 

 Како претходном органу управљања установе истиче мандат дана 17.03.2012.године, одлучено 
је као у диспозитиву Решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број:02-96 од 27.02.2012.године 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                            

                                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                     Мр Витомир Пијевац,с.р 

_____________ 

 

  На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' број: 72/09 
и 52/11), Скупштина општине Прибој , на седници одржаној данa 27.02.2012.године,  доноси 



 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈА ПРИБОЈ 

 

 I  ИМЕНУЈЕ СЕ Школски одбор Гимназије Прибој, у саставу: 

 

1. БЕЛМА ГРАБОВЧИЋ,члан,из реда локалне самоуправе 

2. ГОРАН ОТАШЕВИЋ, члан,из реда локалне самоуправе 

3. МИЛИВОЈЕ МИЛИЋЕВИЋ, члан,из реда локалне самоуправе 

4. БРАНИСЛАВА МАРИЋ, члан,из реда Савета родитеља 

5. СЕНИЈА ХАСАНАГИЋ, члан,из реда Савета родитеља 

6.  МИРЗЕТ ПОЛИМАЦ, члан,из реда Савета родитеља 

7. ЗОРИЦА ПОПОВИЋ, члан, из реда запослених 

8. ДРАГИЦА ТОДОРОВИЋ, члан, из реда запослених 

9. ДРАГАН НЕШИЋ, члан, из реда запослених 

 
II  Председника школског одбора бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова 

органа управљања.. 

III Решење ступа на снагу дана 17.03.2012. године   када истиче мандат предходном органу 
управљања  и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 
Чланом  54.  Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да чланове 

органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а 

председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 

 Како претходном органу управљања установе истиче мандат дана 17.03.2012.године, одлучено 
је као у диспозитиву Решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број:02-98 од 27.02.2012.године 

  

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                    Мр Витомир Пијевац,с.р 

 

___________________ 

 

 

 

        На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' број: 
72/09 и 52/11), Скупштина општине Прибој , на седници одржаној данa 27.02.2012.године,  доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ   '' НЕВЕН '' ПРИБОЈ 

 

 

 I  У Управни одбор  Предшколске установе'' Невен'' Прибој на мандатни период од четири 

године, именују се: 
 

1. ТАТЈАНА ШИЉАК, из реда локалне самоуправе 

2. ЈОВО ЛОНЧАР, из реда локалне самоуправе 

3. РАДИША СТАНИЋ,из реда локалне самоуправе 
4. ЗАГОРКА СТАНИЋ, из реда Савета родитеља 

5. ДРАГАНА НОВКОВИЋ, из реда Савета родитеља 

6. СЛАВЕНКО СИМИЋ, из реда Савета родитеља 
7. СТОЈИЋ ВЕРА,из реда запослених 



 

 

8. МИЛИЦА МИЛАНОВИЋ, из реда запослених 

9. ЉУБИНКА ПОЛИЋ, из реда запослених 

 
II   Председника школског одбора бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова 

органа управљања.. 

III Решење ступа на снагу дана 17.03.2012. годин  када истиче мандат предходном органу 

управљања  и исто објавити у '' Службеном листу општине Прибој. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 

Чланом  54.  Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да чланове 
органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а 

председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 

 Како претходном органу управљања установе истиче мандат дана 17.03.2012.године, одлучено 
је као у диспозитиву Решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број:02-97 од 27.02.2012.године 

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Мр Витомир Пијевац,с.р 

 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

    На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа(„Сл.лист општине Прибој“,бр.12/08) 

Општинско веће општине Прибој,на седници одржаној 14.02.2012.године,разматрало је захтeв  Вере 
Оташевић за новчану помоћ потребну за плаћање трошкова сахране ужег члана породице и донело  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

  I  Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012.год(„Сл.лист   општине 
Прибој“,број:7/11),раздео 3,функција 840,апропријација 64-остале организације,одобравају се 

средства Вери Оташевић,у износу од 10.000,00 динара,на име новчане помоћи за плаћање трошкова 

сахране ужег члана породице. 
       

  II За овај износ умањиће се aпропријација 41-текућа буџетска резерва,а увећаће се апропријација 64-

остале организације. 
      



 

 

 III Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева,број:205-9001010738821-

44,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, подносиоцу захтева и 
архиви Општинског већа.  

 

  VI   Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој. 
 

 

  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

број:06-11 од 14.02.2012.године 

 

 

   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                                                                                          Лазар Рвовић,дипл.правник, с.р. 

 

 

_______________________ 
 

  На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа(„Сл.лист општине Прибој“,бр.12/08) 

Општинско веће општине Прибој,на седници одржаној 14.02.2012.године,разматрало је захтeв   
Удружења ратних војних инвалида и породица палих бораца за новчану помоћ потребну за плаћање 

дуга за изградњу Спомен обележја и донело 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

  I  Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012.год(„Сл.лист   општине 

Прибој“,број:7/11),раздео 3,функција 840,апропријација 56-Удружење ратних војних инвалида и 

породица палих бораца,одобравају се средства Удружењу ратних војних инвалида и породица палих 

бораца,у износу од 120.000,00 динара,на име новчане помоћи за плаћање дуга за изградњу Спомен 
обележја. 

       

  II За овај износ умањиће се aпропријација 41-текућа буџетска резерва,а увећаће се апропријација 56-
Удружење ратних војних инвалида и породица палих бораца. 

 

 
      

 III   Средства ће се пренети на жиро рачун подносиоца захтева,број:335-351148-34,Развојна банка 

Воводине. 

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

буџет. 

  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:06-11 од 14.02.2012.године 

 

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                                                                                                       Лазар Рвовић,дипл.прав. 

 

___________________ 
 



 

 

  На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа(„Сл.лист општине Прибој“,бр.12/08) 

  Општинско веће општине Прибој,на седници одржаној 14.02.2012.године,разматрало је захтев 

  Руже Раковић за новчану помоћ и донело 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

  I  Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012.год(„Сл.лист   општине 

Прибој“,број:7/11),раздео 3,функција 130,апропријација 45-пројекти,одобравају се средства Ружи 
Раковић,у износу од 100.000,00 динара,на име помоћи. 

       

  II За овај износ умањиће се aпропријација 41-текућа буџетска резерва,а увећаће се апропријација 45-

пројекти. 
      

 III   Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева,број:160-5700100648431-87,Банка 

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

буџет. 

  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:06-11 од 14.02.2012.године 

 

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                                                                                                       Лазар Рвовић,дипл.прав. 

_______________________ 

 
    На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа(„Сл.лист општине Прибој“,бр.12/08) 

Општинско веће општине Прибој,на седници одржаној 23.12.2012.године,разматрало је захтев Џевада 

Хаџифејзовића за новчану помоћ болесном детету и донело 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
  I  Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012.годину(„Сл.лист општине 
Прибој“,број:7/2011),раздео 3,функција 040,економска класификација 472,апропријација 74-подстицај 

наталитета,одобрена су средства Џеваду Хаџифејзовићу,у износу од 20.000,00 динара,на име помоћи 

за болесно дете. 

 
   II  За овај износ смањиће се текућа буџетска резерва–апропријација 41,функција 130,економска 

класификација 499,а увећаће се апропријација 74-подстицај наталитета. 

 
  III  Средства ће се пренети 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, подносиоцу захтева и 

архиви Општинског већа.  
 

  VI  Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој. 
 

 

 

  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 



 

 

број:06-112 од 01.12.2011.године 

 

 

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                                                                                                       Лазар Рвовић,дипл.прав. 

_________________ 

 
   На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа(„Сл.лист општине Прибој“,бр.12/08) 

Општинско веће општине Прибој,на седници одржаној 14.02.2012.године,разматрало је захтeв  

Сектора за ванредне ситуације –Одељење за ванредне ситуације Пријепоље за новчана средства 
потребна за  куповину ланаца за снег за ватрогасна возила и донело 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
  I  Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012.год(„Сл.лист   општине 

Прибој“,број:7/11),раздео 3,функција 130,апропријација 42-стална буџетска резерва,одобравају се 
средства Сектору за ванредне ситуације-Одељење за ванредне ситуације Пријепоље,у износу од 

28.792,00 динара,на име куповине ланаца за снег за ватрогасна возила. 

      
 IIСредства ће се пренети на жиро рачун продавнице ауто-делова „Перспектива“,број:160-61815-

95,Банка Интеса. 

  

  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:06-11 од 14.02.2012.године 

 

 

 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                                                                                                       Лазар Рвовић,дипл.прав. 

_________________________ 

 

 

 



 

 

  

 На  основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа  („Сл.лист општине Прибој“,број 

16/08), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној телефонским путем,дана 

18.01.2012.године,разматрало је захтев Стрелаца за противградну заштиту за новчану накнаду за рад и 

донело  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени решења  
 
                  Решење Општинског већа општине Прибој број : 06-71 од  17.06.2011.године мења се  и 

гласи:  
 

I Из средстава утврђених Одлуком о буџету за 2012.годину,(„Сл.лист општине 

Прибој“,број:7/2011)раздео 3,функција 840-дотације невладим организацијама,економска класификација 

481,апропријација 68-противградна заштита,одобрава се исплата накнаде за рад стрелцима на 

противградним станицама у 2011.години, у износу од по 2.000,00 динара месечно,по стрелцу, у трајању 

од 6 месеци, и то:  

 

           1.Даворко Пијевац 

          2.Драгомир Танасијевић 

          3.Радан Љељен 

          4.Нада Љељен 

          5.Мујо Мујезиновић 

          6.Џенита Мујезиновић 

          7.Ранка Буквић 

          8.Млађен Буквић  

          9.Баковић Радина 

         10.Минић Мирослав 

 

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

буџет.  

 

 III Решење доставити:Одељењу за друштвене делатности,финансије и буџет, подносиоцима  

захтева и архиви Општинског већа.  

 

  IV   Решење објавити у“Службеном листу“општине Прибој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 
                Решењем Општинског већа општине Прибој број:06-71 од 17.06.2011.године, из средстава  

опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011.годину (''Сл.лист општине Прибој'', број: 8/10), 

раздео 2, глава 2, тачка 16, функција 840 – друштвене организације, економска класификација 48, 

апропријација 179 – противградна заштита ,одобрена су средства стрелцима за противградну заштиту.  

                   Предметним решењем нису утврђени износи који се исплаћују стрелцима као стимулација за 

рад на противградним станицама,због чега предметно решење није ни извршено у 2011.години. 

                  Имајући у виду наведено и захтев стрелаца који су у току 2011.године дејствовали са 

противградних станица, одлучено је као у диспозитиву овог решења.  

 

 ПРАВНА ПОУКА: Решење је коначно.  

                  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

број:06-2 од 18.01.2012.године 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

        Лазар Рвовић,дипл.прав. 

 

  
 

_________________ 

 



 

 

AKTА  ПРЕДСЕДНИКА  ОПШТИНЕ 

 

       На основу члана 76. тачка 6.Статута општине Прибој(„Сл.лист општине 
Прибој“,број:12/08),председник  Општине, дана 20.02.2012.године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  
I  Образује се Комисија за усаглашавање Одлуке о комуналним делатностима са позитивним 

прописима(Закон о комуналним делатностима и Закон о јавно-приватном партнерству и концесији), у 
следећем саставу:  

1. Драгомир Минић, заменик председника Општине – председник  

2. Видосав Цвијовић, инспектор за саобраћај и путеве – члан 

3. Миланко Ћирковић, инспектор за саобраћај и путеве – члан 
4. Ђорђе Дујовић, секретар Скупштине – члан 

5. Мирко Дујовић, комунални инспектор – члан  

II    Рок израде акта је 15.03.2012.године. 
III  Задатак комисије је да усагласи Одлуку о комуналним делатностима са позитивним 

прописима (Закон о комуналним делатностима и Закон о јавно-приватном партнерству и концесији). 

IV   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.  

О б р а з л о ж е њ е 

 С обзиром да је донет нови  Закон о комуналним делатностима(''Сл.гласник РС'', број: 

88/2011) и Закон о јавно-приватном партнерству и концесији(''Сл.гласник РС', број 88/2011), који на 

нешто другачији начин уређују постојећу материју,постоји обавеза локалне самоуправе да своје акте 
усагласи са актуелним законима.  

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

      01 број:  02-4 од 20.02.2012. године  

 

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                                                                                                   Лазар Рвовић,дипл.правник  

 

__________________ 
   На основу члана 44. Закона о ванредним ситуацијама (Сл. гласник РС, бр. 111/09), члана 

76. став 1. Статута општине Прибој (Сл. лист општине Прибој, бр. 12/08), на предлог општинског 

штаба за ванредне ситуације, председник општине Прибој, донео је 03.02.2012. године 

 

О Д Л У К У  

О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 
Проглашава се ванредна ситуација на територији општине Прибој почев од дана 03.02.2012. 

године од 15:00 часова. 

 

Образложење: 
Због обилних снежних падавина праћених ветром, које се повећавају у наредним сатима и 

поред огромних напора које предузима локана самоуправа дошло је до делимичне и потпуне блокаде 

живота, саобраћаја и саобраћајница у појединим сеоским месним заједницама, као и у деловима 
градског подручја. 

Угрожен је велики број сеоских породичних домаћинстава и породичних објеката у 

одређеним месним заједницама, на брдско планинском подручју, што отежава снадбевање основним 
животним намерницама, снадбевање ел. енергијом и одржавање редовне наставе. Посебно треба 

напоменути да се 2/3 општине Прибој налази на брдско планинском делу, преко државне границе. 

На основу наведеног донета је одлука као у диспозитиву. 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Сл. листу општине Прибој”. 
Одлуку објавити на средствима информисања. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 
01 Број 87-4/2012, од 03.02.2012. године,  

 

                ПРЕДСЕДНИК 



 

 

        Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р 

________________ 

 
На основу члана 44. Закона о ванредним ситуацијама (Сл. гласник РС, бр. 111/09), члана 76. 

став 1. Статута општине Прибој (Сл. лист општине Прибој, бр. 12/08), на предлог општинског штаба 
за ванредне ситуације, председник општине Прибој, донео је 26.02.2012. године 

 

 

О Д Л У К У  

О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 

 
Укида се ванредна ситуација на територији општине Прибој  дана 26.02.2012. године у 22:00 

часа. 

 

Образложење 

 

Влада РС је донела одлуку о укидању ванредне ситуације на целој територији Републике 

Србије. С обзиром на престанак разлога због којих је проглашена ванредна ситуације- смањење 
снежних падавина, успостављање редовних животних активности у највећем делу Општине, као и 

успостављања саобраћаја и прочишћавања саобраћајница, донета је одлука као у диспозитиву. 

 
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Сл. листу општине Прибој”. 

 

Одлуку објавити на средствима информисања. 
 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

01 Број 87-17/2012, од 26.02.2012. године 

 

         ПРЕДСЕДНИК 

             Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р 
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