Година 2021 Број 5

Прибој, 15.09.2021. године

Излази по потреби
Рок за рекламацију 10 дана

I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На основу члана 44. Статута општине Прибој (''Сл. лист Општине Прибој'' 1/19) Скупштина
општине Прибој, на седници одржаној 15.09.2021. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020.
ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
И РАЗВОЈ ПРИБОЈ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском пословању за 2020. годину Јавног предузећа за
уређење грађевинског земљишта и развој Прибој.
II Одлуку објавити у Службеном листу oпштине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-87 од 15.09.2021. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.

____________________
На основу члана 44. Статута општине Прибој (''Сл. лист Општине Прибој'' 1/19) Скупштина
општине Прибој, на седници одржаној 15.09.2021. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020.
ГОДИНУ ЈП ''ТОПЛАНА ПРИБОЈ'' ПРИБОЈ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском пословању за 2020. годину ЈП ''Топлана
Прибој'' Прибој.
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-86 од 15.09.2021. године

____________________

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.
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На основу члана 44. Статута општине Прибој (''Сл. лист Општине Прибој'' 1/19) Скупштина
општине Прибој, на седници одржаној 15.09.2021. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020. ГОДИНУ
ЈКП ''УСЛУГА'' ПРИБОЈ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском пословању за 2020. годину ЈКП ''Услуга''
Прибој.
II Одлуку објавити у Службеном листу oпштине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-85 од 15.09.2021. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.

____________________
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број 129/2007, 83/2014 – др.
закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 44. став 1. тачка 52. Статута Општине Прибој (''Сл.лист
Општине Прибој'' број: 1/19), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 15.09.2021. године,
донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2020/2021. ГОДИНУ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''НЕВЕН'' ПРИБОЈ
I УСВАЈА се Извештај о раду за 2020/2021. годину Предшколске установе ''Невен'' Прибој .
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-88 од 15.09.2021.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.

____________________
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број 129/2007, 83/2014 – др.
закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 44. став 1. тачка 52. Статута Општине Прибој (''Сл.лист
Општине Прибој'' број: 1/19), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 15.09.2021. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗА 2021/2022. ГОДИНУ
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''НЕВЕН'' ПРИБОЈ
I Даје се сагласност на План рада за 2021/2022. годину Предшколској установи ''Невен'' Прибој.
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-89 од 15.09.2021.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.

____________________
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС“ број:15/2016 и
88/2019), члана 44. став 1. тачка 12. Статута општине Прибој (,,Сл.лист општине Прибој“ број 1/19) и
члана 45. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и
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развој Прибој са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Прибој“, бр. 11/2016),
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 15.09.2021. године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И РАЗВОЈ ПРИБОЈ
1. Здравко Пешут, дипломирани економиста, именује се за директора Јавног предузећа за
уређење грађевинског земљишта и развој Прибој, на период од четири године.
2. Именовани је дужан да ступи на функцију у року од 8 (осам) дана од дана објављивања
овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Ово решење је коначно.
4. Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу општине Прибој“ и на интернет страници општине Прибој.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 24.став 3. Закона о јавним
предузећима којим је прописано да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе именује орган одређен статутом локалне самоуправе, на период од четири године, а на
основу спроведеног конкурса. Чланом 44. став 1. тачка 12. Статута општине Прибој, прописано је да
Скупштине општине именује директоре јавних предузећа чији је оснивач.
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 16.06.2021.године донела је Одлуку о
спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа општине Прибој.
На истој седници донето је и решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа општине Прибој чији је задатак да спроведе изборни поступак за именовање
директора јавних предузећа општине Прибој, у складу са одредбама Закона о јавним предузећима.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за уређење грађевинског
земљишта и развој Прибој објављен је у „Службеном гласнику РС“ бр.67 од 02.07.2021.године и био је
отворен 30 дана од дана објављивања. Оглас је објављен на интернет страници општине Прибој и у
дневном листу „Новости“.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа је по истеку рока за
подношење пријава, констатовала да су на јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за
уређење грађевинског земљишта и развој Прибој, благовремено поднетa једна пријава. На основу увида
у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву кандидата, а
у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној
20.08.2021.године саставила списак кандидата са којим ће спровести изборни поступак за именовање
директора Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој и то:
1. Здравко Пешут,дипломирани економиста
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, примењујући мерила
утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“, број
65/2016), спровела је изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве, поднету и прибављену
документацију и усменим разговором са кандидатима, извршила оцену стручне оспособљености, знања
и вештина кандидата.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 06.09.2021. године, утврдила и бројчано исказала
резултат за сваког кандидата,израчунавњем просечне оцене и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним
предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор директора Јавног предузећа за уређење
грађевинског земљишта и развој Прибој на коју је уврстила кандидата који је испунио мерила за избор
директора и то:
1. Здравко Пешут , дипл.економиста просечна оцена 14,00
На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног предузећа за уређење
грађевинског земљишта и развој Прибоја и Записника о спроведеном изборном поступку за избор
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директора Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој, Општинска управа је
утврдила предлог решења да се за директора Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и
развој Прибој, именује први и једини кандидат са Ранг листе, Здравко Пешут, дипломирани економиста,
на период од четири године.
Правна поука: Против овог решења се може поднети тужба надлежном суду у року од 30 дана од
дана достављања решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-94 од 15.09.2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.

____________________
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС бр. 129/07,
83/2014 -др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 52. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник
РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 44. став 1. тачка 12. Статута општине Прибој (''Сл. лист општине
Прибој'' број: 1/19), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 15.09.2021. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ТОПЛАНА ПРИБОЈ ''ПРИБОЈ''

I Зоран Ратковић, дипломирани машински инжењер, именује се за вршиоца дужности
директора Јавног предузећа ''Топлана Прибој'' Прибој, а најдуже шест месеци.
II Мандат именованом почиње да тече од дана 26.09.2021. године.
III Решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
Образложење
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 44.став 1. тачка 12. Статута
општине Прибој прописано је да Скупштина општине менује и разрешава управни и надзорни одбор,
именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и
даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Чланом 52. Закона о јавним предузећима
прописано је да се вршилац дужности директора може именовати до именовања директора јавног
предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-90 од 15.09.2021.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.

____________________
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС“ број:15/2016 и
88/2019), члана 44. став 1. тачка 12. Статута општине Прибој (,,Сл.лист општине Прибој“ број 1/19) и
члана 42. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Прибој са Законом о
јавним предузећима („Службени лист општине Прибој“, бр. 11/2016) , Скупштина општине Прибој, на
седници одржаној 15.09.2021. године, донела је следеће

4|Страна

Број 5/2021

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УСЛУГА'' ПРИБОЈ

1. Жељко Јечемница, дипломирани машински инжењер, именује се за директора Јавног
комуналног предузећа ''Услуга'' Прибој, на период од четири године.
2. Именовани је дужан да ступи на функцију у року од 8 (осам) дана од дана објављивања овог
решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Ово решење је коначно.
4. Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном
листу општине Прибој“ и на интернет страници општине Прибој.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 24.став 3. Закона о јавним
предузећима којим је прописано да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе именује орган одређен статутом локалне самоуправе, на период од четири године, а на
основу спроведеног конкурса. Чланом 44. став 1. тачка 12. Статута општине Прибој, прописано је да
Скупштине општине именује директоре јавних предузећа чији је оснивач.
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 16.06.2021.године донела је Одлуку о
спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа општине Прибој.
На истој седници донето је и решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа општине Прибој чији је задатак да спроведе изборни поступак за именовање
директора јавних предузећа општине Прибој, у складу са одредбама Закона о јавним предузећима.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Прибој
објављен је у „Службеном гласнику РС“ бр.67 од 02.07.2021. године и био је отворен 30 дана од дана
објављивања. Оглас је објављен на интернет страници општине Прибој и у дневном листу „Новости“.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа је по истеку рока за
подношење пријава, констатовала да су на јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног
предузећа ''Услуга'' Прибој, благовремено поднете две пријаве. На основу увида у доказе о испуњености
прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву кандидата, а у складу са чланом 37.
Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 20.08.2021. године, утврдила да
кандидат Његош Лековић уз пријаву није приложио све потребне доказе прописане у Конкурсу, па је
Закључком бр.02-73 одбацила пријаву као непотпуну. У складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о
јавним предузећима, Комисија је на истој седници саставила списак кандидата са којим ће спровести
изборни поступак за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Прибој и то:

1. Жељко Јечменица,дипломирани машински инжењер

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, примењујући мерила
утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа(„Сл. гласник РС“, број
65/2016), спровела је изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве, поднету и прибављену
документацију и усменим разговором са кандидатима, извршила оцену стручне оспособљености, знања
и вештина кандидата.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 06.09.2021. године, утврдила и бројчано исказала
резултат за кандидата, израчунавњем просечне оцене и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним
предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Услуга''
Прибој на коју је уврстила кандидата који је испунио мерила за избор директора и то:
1. Жељко Јечменица, дипл.маш.инж. просечна оцена 13,80
На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа
''Услуга'' Прибој и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног комуналног
предузећа ''Услуга'' Прибој, Општинска управа је утврдила предлог решења да се за директора Јавног
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комуналног предузећа ''Услуга'' Прибој, именује први и једини кандидат са Ранг листе, Жељко
Јечменица, дипломирани машински инжењер, на период од четири године.
Правна поука: Против овог решења може се поднети тужба надлежном суду у року од 30 дана од
дана достављања решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-91 од 15.09.2021. године

____________________

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС бр. 129/07,
83/2014 -др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 44. став 1. тачка 13. Статута општине Прибој
(''Сл. лист општине Прибој'' број: 1/19), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 15.09.2021.
године донела
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ПРИБОЈ
I Саву Дерикоњићу, дипломирани археолог из Прибоја, утврђује се престанак мандата са
места вршиоца дужности директора „Завичајног музеја Прибој“, даном доношења овог решења.
II Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој.
Образложење
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 44.став 1.тачка 13. Статута
општине Прибој прописано је да Скупштина општине именује и разрешава управни одбор, надзорни
одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-83 од 15.09.2021. године

____________________

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС бр. 129/07,
83/2014 -др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 44. став 1. тачка 13. Статута општине Прибој
(''Сл. лист општине Прибој'' број: 1/19), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 15.09.2021.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ПРИБОЈ
I СЛОБОДАНКА КЛАЧАР, историчар уметности из Прибоја, именује се за вршиоца дужности
директора Завичајног музеја Прибој, до именовања директора, а најдуже шест месеци.
II Мандат именованој почиње да тече даном доношења овог Решења.
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III Решење објавити у ''Службеном листу Општине Прибој''.
Образложење
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 44.став 1. тачка 13. Статута
општине Прибој прописано је да Скупштина општине именује и разрешава управни одбор, надзорни
одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-84 од 15.09.2021.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.

____________________
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС бр. 129/07,
83/2014 -др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 44. став 1. тачка 13. Статута општине Прибој
(''Сл. лист општине Прибој'' број: 1/19), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 15.09.2021.
године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ
УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I Мирославу Никитовићу, дипломирани социјални радник, утврђује се престанак мандата са
места вршиоца дужности директора Центра за развој услуга социјалне заштите општине Прибој, даном
доношења решења.
II Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој.
Образложење
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 44.став 1.тачка 13. Статута
општине Прибој прописано је да Скупштина општине именује и разрешава управни одбор, надзорни
одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02- 95 од 15.09.2021. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.

____________________
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС бр. 129/07,
83/2014 -др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 44. став 1. тачка 13. Статута општине Прибој
(''Сл. лист општине Прибој'' број: 1/19), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 15.09.2021.
године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
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I Здравко Никачевић, дипломирани социјални радник, именује се за вршиоца дужности
директора Центра за развој услуга социјалне заштите, до именовања директора, а најдуже шест месеци.
II Мандат именованом почиње да тече даном доношења решења.
III Решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
Образложење
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 44.став 1. тачка 13. Статута
општине Прибој прописано је да Скупштина општине именује и разрешава управни одбор, надзорни
одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-92 од 15.09.2021.године

___________________

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број:
129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члана 44. став 1. тачка 13. Статута општине Прибој („Сл, лист“
број 1/19), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 15.09.2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ

I Разрешава се дужности члана Управног одбора Туристичке организације Прибој, због
подношења оставке:
1. САЊА МАНОВИЋ, члан, из реда локалне самоуправе
II У Управни одбор Туристичке организације Прибој, именује се:
1. АЛЕКСАНДАР ПАПИЋ, члан, из реда локалне самоуправе
III Мандат именованом почиње да тече даном доношења овог решења и траје до истека
мандата Управног одбора.
IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Прибој".
Образложење:
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине
именује и разрешава управне и надзорне одборе.
Како је Сања Мановић дана 07.09.2021. године Скупштини општине Прибој поднела лични
захтев за разрешење, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-93 од 15.09.2021.године

____________________
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II АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 136. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16 и
95/18-аутентично тумачење), члана 65. Статута Општине Прибој („Службени лист опшштине Прибој“,
број 1/2019) и члана 26. Пословника о раду Општинског већа (''Сл. лист општине Прибој'', бр 16/08),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној дана 04.08.2021. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о измени решења
МЕЊА СЕ правоснажно решење Општинског већа Општине Прибој 02 број: 350-45 од
26.11.2020. године, тако што се у ставу IV, тачка 3, уместо имена Ирфан Ибрагић, мастер инж.арх,
уписује име Марко Јањушевић, маст. проф. техн. и информ.
Решење у осталим деловима остаје непромењено.
Образложење
Ибрагић Ирфан упутио је дана 01.03.2021. године e-mail Председнику општине Прибој и
члановима Тима за спровођење Конкурса за израду урбанистичко - архитектонског решења дела центра
у новом Прибоју и непосредног окружења са идејним решењем трга ФАП-а у Прибоју, у коме наводи да
од почетка активности око спровођења конкурса, ни на који начин није био активно укључен у рад око
конкурса, те тражи да се и формално искључи из Тима за спровођење истог.
Уважавајући поднесак у електронској форми, Ирфана Ибрагића, из наведених и свих осталих
разлога, а ценећи стручност и професионалне способности Марка Јањушевића, одлучено је као у
диспозитиву решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број:350-28 од 04.08.2021. године

___________________

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

На основу члана 65. Статута Општине Прибој („Службени лист опшштине Прибој“, број 1/2019),
решења Општинског већа 02 број: 350-45 од 26.11.2020. године и Извештаја жирија Конкурса за израду
урбанистичко-архитектонског решења центра Новог дела града са идејним решењем градског трга у
Прибоју, Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној дана 04.08.2021. године, донело
донело је
РЕШЕЊЕ
I Утврђују се награде и откупљени радови на Конкурсу за израду урбанистичко-архитектонског
решења центра Новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибоју:
-прва награда у нето износу 480.000,00 динара за рад са шифром 230472, Предузеће за
пројектовање и извођење грађевинских објеката и инсталација „Термопројект“ д.о.о. Београд
Карађорђева 89 ПИБ 100414698 МБ 06951139, број рачуна 160-81772-73 банка INTESA a.d.
-друга награда у нето износу 300.000,00 динара за рад са шифром 0L0I0М, овлашћено лице групе
аутора, Филип Прица, JMБГ 3105993710005, број рачуна 115-0381637208765-43 Моби Банка
-друга награда у нето износу 300.000,00 динара за рад са шифром 06067, овлашћено лице групе
аутора, Зоран Дмитровић, JMБГ 1608971710383, број рачуна 340-32366942-81 Erste Bank
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-откупљени рад у нето износу 80.000,00 динара, са шифром 05101306ПБ, овлашћено лице групе
аутора, Емир Хасанагић, ЈМБГ 0510992793412, број рачуна 250-4160018371500-85 Еуро Банка
-откупљени рад у нето износу 80.000,00 динара, са шифром 22223, овлашћено лице групе аутора,
Тихомир Дичић, ЈМБГ 2202993710074, број рачуна: 170001023655500059 UniCredit Bank
-откупљени рад у нето износу 80.000,00 динара, са шифром 10101, овлашћено лице групе аутора,
Милош Стојковић Минић, ЈМБГ 08039922722814 текући рачун: 160-6000000848656-40, у Банци
INTESA
II Награде и откупе исплатити у року од 45 дана од доношења овог решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 350-29 од 04.08.2021. године

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

___________________
На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл. Лист општине Прибој“, бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 04.08.2021. године, разматрало је захтев Бошка
Аврамовића из Крајчиновића код Прибоја, за новчану помоћ потребу за регулисање трошкова горива за
превоз деце на релацији Гођашина-Крајчиновићи и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибојза 2021. годину („Сл. лист
општине Прибој“, бр. 16/20, 1/21,2/21) раздео 5 – Општинска управа, програм 0901, – Социјална и дечија
заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472000 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета, позиција 45, одобравају се средства Бошку Аврамовићу, у износу од
40.000,00 динара, на име помоћи.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинскогвећа.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину (Сл. лист општине Прибој, бр. 16/20,
1/21,2/21) опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће бити реализована преко
Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима за помоћ, Општинско веће је
прибавило мишљење Центра за социјални рад и утврдило да је лице у стању материјалне потребе за
траженим средствима.
Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30 дана
од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553-7 од 04.08.2021. године

___________________

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

На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл. Лист општине Прибој“, бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 04.08.2021. године, разматрало је захтев Спарић
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Александре из Прибоја, ул.4.Санџачке бригаде 130, за новчану помоћ потребну за регулисање трошкова
превоза до школе и назад за ћерку Спарић Ташу, категорисано дете и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибојза 2021. годину („Сл. лист
општине Прибој“, бр. 16/20, 1/21,2/21) раздео 5 – Општинска управа, програм 0901, – Социјална и дечија
заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472000 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета, позиција 45, одобравају се средства Спарић Александри, у износу од
30.000,00 динара, на име помоћи.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинскогвећа.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину (Сл. лист општине Прибој, бр. 16/20,
1/21,2/21)., опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће бити реализована
преко Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима за помоћ, Општинско веће
је прибавило мишљење Центра за социјални рад и утврдило да је лице у стању материјалне потребе за
траженим средствима.
Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30 дана
од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553-8 од 04.08.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.

___________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл. Лист општине Прибој“, бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 04.08.2021.године, разматрало је захтев Поповић
Драгана из Прибојске Бање код Прибоја за новчану помоћ потребну за плаћање трошкова адаптације
породичне куће и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2021. годину („Сл. лист
општине Прибој“, бр. 16/20, 1/21,2/21) раздео 5 – Општинска управа, програм 0901, – Социјална и дечија
заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472000 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета, позиција 45, одобравају се средства Поповић Драгану, у износу од
100.000,00 динара, на име помоћи.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинскогвећа.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
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Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину (Сл. лист општине Прибој, бр. 16/20,
1/21,2/21) опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће бити реализована преко
Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима за помоћ, Општинско веће је
прибавило мишљење Центра за социјални рад и утврдило да је лице у стању материјалне потребе за
траженим средствима.
Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30 дана
од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553-9 од 04.08.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.

___________________
На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл. Лист општине Прибој“, бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 04.08.2021. године, разматрало је захтев
Комарица Велисава из Крњаче код Прибоја, за новчану помоћ потребну за накнаду погребних трошкова
за преминулог комшију и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибојза 2021. годину („Сл. лист
општине Прибој“, бр. 16/20, 1/21,2/21) раздео 5 – Општинска управа, програм 0901, – Социјална и дечија
заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472000 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета, позиција 45, одобравају се средства Комарица Велисаву, у износу од
58.780,00 динарадинара, на име помоћи.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинскогвећа.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину (Сл. лист општине Прибој, бр. 16/20,
1/21,2/21 опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће бити реализована преко
Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима за помоћ, Општинско веће је
прибавило мишљење Центра за социјални рад и утврдило да је лице у стању материјалне потребе за
траженим средствима.
Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30 дана
од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553-10 од 04.08.2021. године
___________________
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На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл. Лист општине Прибој“, бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 04.08.2021. године, разматрало је захтев
Мијовић Бојана из Потпећа код Прибоја,, за новчану помоћ потребну за адаптацију куће и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибојза 2021. годину („Сл. лист
општине Прибој“, бр. 16/20, 1/21,2/21) раздео 5 – Општинска управа, програм 0901, – Социјална и дечија
заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472000 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета, позиција 45, одобравају се средства Мијовић Бојану, у износу од 50.000,00
динара динара, на име помоћи.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинскогвећа.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину (Сл. лист општине Прибој, бр. 16/20,
1/21,2/21), опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће бити реализована преко
Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима за помоћ, Општинско веће је
прибавило мишљење Центра за социјални рад и утврдило да је лице у стању материјалне потребе за
траженим средствима.
Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30 дана
од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553-11 од 04.08.2021. године

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

___________________
На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл. Лист општине Прибој“, бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 04.08.2021. године, разматрало је захтев
Којовић Војке из Прибоја, ул.Немањина 23, за новчану помоћ потребну за регулисање рачуна за
електричну енергију и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибојза 2021. годину („Сл. лист
општине Прибој“, бр. 16/20, 1/21,2/21) раздео 5 – Општинска управа, програм 0901, – Социјална и дечија
заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472000 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета, позиција 45, одобравају се средства Којовић Војки, у износу од 10.000,00
динара, на име помоћи.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинскогвећа.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.

13 | С т р а н а

Број 5/2021

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Образложење

Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину (Сл. лист општине Прибој, бр. 16/20,
1/21, 2/21), опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће бити реализована
преко Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима за помоћ, Општинско веће
је прибавило мишљење Центра за социјални рад и утврдило да је лице у стању материјалне потребе за
траженим средствима.
Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30 дана
од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553-12 од 04.08.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.

___________________
На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл. Лист општине Прибој“, бр.16/08),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 04.08.2021. године, разматрало је захтев Рајевић
Малине из Орашца код Прибоја, за новчану помоћ потребну за измирење дуговања за довод воде са
извора“Рајевића извор“ до породичне куће и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибојза 2021. годину („Сл. лист
општине Прибој“, бр. 16/20, 1/21,2/21) раздео 5 – Општинска управа, програм 0901, – Социјална и дечија
заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472000 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета, позиција 45, одобравају се средства Рајевић Малини, у износу од 12.000,00
динара, на име помоћи.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинскогвећа.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину (Сл. лист општине Прибој, бр. 16/20,
1/21, 2/21) опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће бити реализована преко
Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима за помоћ, Општинско веће је
прибавило мишљење Центра за социјални рад и утврдило да је лице у стању материјалне потребе за
траженим средствима.
Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30 дана
од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553-13 од 04.08.2021. године
___________________
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Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл. Лист општине Прибој“, бр.16/08),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 04.08.2021. године, разматрало је захтев Рајевић
Зорана из Орашца код Прибоја, за новчану помоћ потребну за измирење дуговања за довод воде са
извора“Рајевића извор“ до породичне куће и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибојза 2021. годину („Сл. лист
општине Прибој“, бр. 16/20, 1/21,2/21) раздео 5 – Општинска управа, програм 0901, – Социјална и дечија
заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472000 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета, позиција 45, одобравају се средства Рајевић Зорану, у износу од 12.000,00
динара, на име помоћи.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинскогвећа.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину (Сл. лист општине Прибој, бр. 16/20,
1/21,2/21) опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће бити реализована преко
Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима за помоћ, Општинско веће је
прибавило мишљење Центра за социјални рад и утврдило да је лице у стању материјалне потребе за
траженим средствима.
Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30 дана
од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553-14 од 04.08.2021. године

___________________

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

На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл. Лист општине Прибој“, бр.16/08),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 04.08.2021. године, разматрало је захтев
Вуковић Зорице из Прибоја, ул.Првомајска 211, за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибојза 2021. годину („Сл. лист
општине Прибој“, бр. 16/20, 1/21,2/21) раздео 5 – Општинска управа, програм 0901, – Социјална и дечија
заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472000 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета, позиција 45, одобравају се средства Вуковић Зорици , у износу од
20.000,00 динара, на име помоћи.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинскогвећа.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
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Образложење

Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину (Сл. лист општине Прибој, бр. 16/20,
1/21, 2/21) опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће бити реализована преко
Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима за помоћ, Општинско веће је
прибавило мишљење Центра за социјални рад и утврдило да је лице у стању материјалне потребе за
траженим средствима.
Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30 дана
од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553-15 од 04.08.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.

___________________
На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл. Лист општине Прибој“, бр.16/08),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 04.08.2021. године, разматрало је захтев
Небојше Цинцовића из Прибоја, ул.Прибојска бања бб, за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибојза 2021. годину („Сл. лист
општине Прибој“, бр. 16/20, 1/21,2/21) раздео 5 – Општинска управа, програм 0901, – Социјална и дечија
заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472000 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета, позиција 45, одобравају се средства Цинцовић Небојши , у износу од
20.000,00 динара, на име помоћи.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинскогвећа.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину (Сл. лист општине Прибој, бр. 16/20,
1/21, 2/21) опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће бити реализована преко
Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима за помоћ, Општинско веће је
прибавило мишљење Центра за социјални рад и утврдило да је лице у стању материјалне потребе за
траженим средствима.
Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30 дана
од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553-17 од 04.08.2021. године
___________________

16 | С т р а н а

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

Број 5/2021

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл. Лист општине Прибој“, бр.16/08),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 04.08.2021. године, разматрало је захтев МЗ
Саставци за новчану помоћ потребну за подмиривање основних животних потреба породице
Дробњаковић и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибојза 2021. годину („Сл. лист
општине Прибој“, бр. 16/20, 1/21,2/21) раздео 5 – Општинска управа, програм 0901, – Социјална и дечија
заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472000 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета, позиција 45, одобравају се средства Весни Дробњаковић , у износу од
60.000,00 динара, на име помоћи.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинскогвећа.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину (Сл. лист општине Прибој, бр. 16/20,
1/21, 2/21) опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће бити реализована преко
Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима за помоћ, Општинско веће је
прибавило мишљење Центра за социјални рад и утврдило да је лице у стању материјалне потребе за
траженим средствима.
Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30 дана
од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553-18 од 04.08.2021. године

___________________

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

На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл. Лист општине Прибој“, бр.16/08),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 04.08.2021. године, разматрало је захтев Кокор
Мирзете из Прибоја, ул. Немањина 34, за новчану помоћ потребну за подмиривање основних животних
потреба и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибојза 2021. годину („Сл. лист
општине Прибој“, бр. 16/20, 1/21,2/21) раздео 5 – Општинска управа, програм 0901, – Социјална и дечија
заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472000 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета, позиција 45, одобравају се средства Кокор Мирзети , у износу од
10.000,00 динара, на име помоћи.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинскогвећа.

17 | С т р а н а

Број 5/2021

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину (Сл. лист општине Прибој, бр. 16/20,
1/21, 2/21) опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће бити реализована преко
Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима за помоћ, Општинско веће је
прибавило мишљење Центра за социјални рад и утврдило да је лице у стању материјалне потребе за
траженим средствима.
Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30 дана
од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553-20 од 04.08.2021. године

___________________

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

На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл. Лист општине Прибој“, бр.16/08),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 04.08.2021. године, разматрало је захтев Благоја
Млађеновића из Прибоја, ул. 29.октобар 105, за новчану помоћ потребну за санирање оштећене куће и
донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибојза 2021. годину („Сл. лист
општине Прибој“, бр. 16/20, 1/21,2/21) раздео 5 – Општинска управа, програм 0901, – Социјална и дечија
заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472000 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета, позиција 45, одобравају се средства Благоју Млађеновићу , у износу од
50.000,00 динара, на име помоћи.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинскогвећа.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину (Сл. лист општине Прибој, бр. 16/20,
1/21, 2/21) опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће бити реализована преко
Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима за помоћ, Општинско веће је
прибавило мишљење Центра за социјални рад и утврдило да је лице у стању материјалне потребе за
траженим средствима.
Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30 дана
од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553-21 од 04.08.2021. године
___________________
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На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл. Лист општине Прибој“, бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 04.08.2021. године, разматрало је захтев Адиса
Хамзића из Прибоја, ул.Драгољуба Савића 47, за новчану помоћ потребну за лечење детета и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибојза 2021. годину („Сл. лист
општине Прибој“, бр. 16/20, 1/21,2/21) раздео 5 – Општинска управа, програм 0901, – Социјална и дечија
заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472000 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета, позиција 45, одобравају се средства Адису Хамзићу, у износу од
300.000,00 динара, на име помоћи.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинскогвећа.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину („Сл. лист општине Прибој“, бр.
16/20, 1/21,2/21) опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће бити реализована
преко Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима за помоћ, Општинско веће
је утврдило да је лице у стању материјалне потребе за траженим средствима.
Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30 дана
од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553-3 од 04.08.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.

___________________
На онову члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл. Лист општине Прибој“, бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 04.08.2021. године, разматрало је захтев Елме
Ћеловић из Прибоја, ул.Десетачки пут, за новчану помоћ потребну за лечење детета и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибојза 2021. годину („Сл. лист
општине Прибој“, бр. 16/20, 1/21,2/21) раздео 5 – Општинска управа, програм 0901, – Социјална и дечија
заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472000 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета, позиција 45, одобравају се средства Елми Ћеловић, у износу од 40.000,00
динара, на име помоћи.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинскогвећа.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
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Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину (Сл. лист општине Прибој, бр. 16/20,
1/21,2/21)), опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће бити реализована
преко Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима за помоћ, Општинско веће
је утврдило да је лице у стању материјалне потребе за траженим средствима.
Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30 дана
од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553-4 од 04.08.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.

___________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл. Лист општине Прибој“, бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 04.08.2021. године, разматрало је захтев Драгане
Чекеревац из Прибоја, ул.Лимска 34, за новчану помоћ потребну за лечење детета и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибојза 2021. годину („Сл. лист
општине Прибој“, бр. 16/20, 1/21,2/21) раздео 5 – Општинска управа, програм 0901, – Социјална и дечија
заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472000 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета, позиција 45, одобравају се средства Драгани Чекеревац, у износу од
100.000,00 динара, на име помоћи.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину („Сл. лист општине Прибој“, бр.
16/20, 1/21,2/21) опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће бити реализована
преко Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима за помоћ, Општинско веће
је утврдило да је лице у стању материјалне потребе за траженим средствима.
Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30 дана
од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553-5 од 04.08.2021. године

___________________
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На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл. Лист општине Прибој“, бр.16/08),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 04.08.2021. године, разматрало је захтев
Милоша Јановића из Бучја код Прибоја, за новчану помоћ потребну за санирање штете од пожара и
донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибојза 2021. годину („Сл. лист
општине Прибој“, бр. 16/20, 1/21,2/21) раздео 5 – Општинска управа, програм 0901, – Социјална и дечија
заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472000 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета, позиција 45, одобравају се средства Милошу Јановићу , у износу од
500.000,00 динара, на име помоћи.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинскогвећа.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину (Сл. лист општине Прибој, бр. 16/20,
1/21, 2/21) опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће бити реализована преко
Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима за помоћ, Општинско веће је
утврдило да је лице у стању материјалне потребе за траженим средствима.
Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30 дана
од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553-22 од 04.08.2021. године
___________________

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

На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл. Лист општине Прибој“, бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 04.08.2021. године, разматрало је захтев Драгане
Радоњић из Прибоја, ул.Треће санџачке бригаде, за новчану помоћ потребну за лечење детета и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибојза 2021. годину („Сл. лист
општине Прибој“, бр. 16/20, 1/21,2/21) раздео 5 – Општинска управа, програм 0901, – Социјална и дечија
заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472000 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета, позиција 45, одобравају се средства Драгани Радоњић, у износу од
20.000,00 динара, на име помоћи.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
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III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинскогвећа.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину (Сл. лист општине Прибој, бр. 16/20,
1/21, 2/21), опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће бити реализована
преко Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима за помоћ, Општинско веће
је утврдило да је лице у стању материјалне потребе за траженим средствима.
Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30 дана
од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553-6 од 04.08.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.

___________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа (''Сл. Лист општине Прибој'', бр 16/08)
и члана 6. Правилника о награђивању ученика из буџета општине Прибој (''Сл. лист општине Прибој, бр.
6/17), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 26.08.2021. године, телефонским путем,
донело је
ЗАКЉУЧАК
о награђивању ученика који у школској 2021/2022 години
полазе у први разред основне школе
I Ученицима који су школске 2021/22 године уписани у први разред основне школе, у некој од
основних школа на подручју општине Прибој, одобрава се новчана награда у износу од по 10.000,00
динара.
II Ученицима који су школске 2021/22 године уписани у први разред основне школе у ОШ '' Вук
Караџић'' Прилужје, одобрава се новчана награда у износу од по 10.000,00 динара.
III Додела новчаних награда из става I овог Закључка вршиће се уплатом на текуће рачуне
родитеља ученика уписаних у први разред у некој од основних школа на подручју општине Прибој
(школске 2021/2022 години), а из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2021.
годину (''Сл. лист општине Прибој'', бр.16/2020, 1/2021 и 2/2021).
IV Додела новчаних награда из става II овог Закључка вршиће се уплатом на текуће рачуне
родитеља ученика уписаних у први разред у ОШ '' Вук Караџић'' Прилужје, а из средстава утврђених
Одлуком о буџету општине Прибој за 2021. годину (''Сл. лист општине Прибој'', бр.16/2020, 1/2021 и
2/2021 ) .
V Закључак објавити у ''Службеном листу општине Прибој''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број:61-17 од 26.08.2021. године

___________________
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