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27.03.2009.године

I АКТА СКУПШТИНЕ
На основу члана 77. став 5. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број
47/03 и 34/06), члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“,
број 62/06), члана 46. став 1. тачка 7. Статута општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број
12/08), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 27.03. 2009. године, донела је

О Д Л У К У
О накнади за коришћење грађевинског земљишта
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се ближи критеријуми, мерила, висина, начин и рокови
плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта (у даљем тексту: накнада) на
територији општине Прибој .
Члан 2.
Грађевинско земљиште јесте земљиште на којем су изграђени објекти и земљиште које
служи редовној употреби тих објеката, као и земљиште које је, у складу са законом,
одговарајућим планом предвиђено за изградњу и редовно коришћење објеката.
Грађевинско земљиште може бити:
1) јавно грађевинско земљиште;
2) остало грађевинско земљиште.
Члан 3.
Изграђено грађевинско земљиште је земљиште на којем су изграђени објекти у складу
са законом, намењени за трајну употребу.
Неизграђено грађевинско земљиште јесте земљиште:
- на којем нису изграђени објекти;
- на којем су изграђени објекти супротно закону;
- на којем су изграђени привремени објекти.
Члан 4.
Накнаду плаћа обвезник за изграђено и неизграђено јавно грађевинско земљиште и
остало грађевинско земљиште у државној својини и осталим облицима својине.
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Члан 5.
Накнаду за коришћење изграђеног јавног грађевинског земљишта и осталог грађевинског
земљишта у државној својини плаћа власник објекта.
Изузетно, накнаду из става 1. овог члана плаћа носилац права коришћења на објекту,
односно посебном делу објекта, а ако је објекат, односно посебан део објекта дат у закуп,
накнаду плаћа закупац објекта, односно дела објекта.
Накнаду за коришћење неизграђеног јавног грађевинског земљишта и осталог
грађевинског земљишта у државној својини плаћа корисник.
У погледу утврђивања обавезе плаћања накнаде за коришћење осталог грађевинског
земљишта које није у државној својини, примењују се одредбе ст. 1, 2. и 3. овог члана.
II - КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ
Члан 6.
Висина накнаде утврђује се према зони у којој се налази грађевинско земљиште, чије се
границе утврђују овом одлуком, у зависности од обима и степена уређености земљишта,
његовог положаја у насељу, опремљености земљишта објектима друштвеног стандарда,
саобраћајне повезаности земљишта са локалним, односно градским центром, радним
зонама и другим садржајима у насељу, односно погодностима које земљиште има за
кориснике.
Обрачун накнаде за коришћење грађевинског земљишта врши се у зависности од зона и
прописане групе, и то:
Група 1 – објекти друштвеног стандарда: васпитно-образовне и спортске установе,
установе социјалне и здравствене заштите, објекти комуналних делатности
Група 2 – становање;
Група 3 – производне делатности;
Група 4 – остале делатности;
Члан 7.
Грађевинско земљиште на подручју општине дели се на три зоне утврђене према
границама урбанистичких блокова утврђених Генералним планом Прибој 2020, и то:
I зона
Прва зона обухвата урбанистичке блокове: 3.01; 3.04; 3.05; 3.08; 3.12; 5.02; 5.03;
5.04; 5.05; 5.06; 5.07; 5.08; 5.13; 5.16; 7.01; 7.05, што представља следеће улице:
IV Крајишка, Радничка, 12 Јануар, Рифата Бурџевића, Бошка Бухе, Расима Софтића,
Хамдије Курталића, Санџачка, Иве Андрића, Реље Полића, Иве Лоле Рибара – страна према
улици Рифата Бурџевића, Пролетерска од улице Иве Лоле Рибара до улице 12 Јануара,
Вука Караџића, Немањина, Лимска, 29 Октобра од челичног моста до јармовачког потока,
Омладинска, Вука Караџића, Меше Селимовића, Вељка Влаховића, Његошева, Трг ФАП-а,
Драгољуба Савића од улице Рефика Кочевића до Подова и то страна према Лиму, Радомана
Пајевића, манастир Бања и заштитни појас око манастира, локација „сунчани брег“ на
Бањи, брана ХЕ Потпећ и постројење.
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II зона
Друга зона обухвата урбанистичке блокове: 1.03; 1.05; 2.01; 2.02; 2.03; 2.04; 2.05;
2.08; 3.02; 3.03; 3.06; 3.07; 3.13; 3.14; 4.01; 4.04; 4.05; 4.06; 5.01; 5.09; 5.11; 5.12; 5.14;
5.17; 6.01; 6.02; 6.03; 6.04; 6.05; 6.06; 6.07; 7.02; 7.03; 7.04, што представља следеће
улице:
Велимира Бандовића од објекта кожаре до јелачког потока, Четврте санџачке од
граничног прелаза до потока Зеленац, Зеленац, Прибојске чете, Иве Лоле Рибара – страна
према Бјелишу, Подински пут, Раденка Караџића, Данила Јауковића, Пролетерска од Иве
Лоле Рибара према Бјелишу, Мишковац, Мраморје, Саве Ковачевића, 29. Октобра од
бетонског моста за болницу до челичног моста, 22. Децембра, Новице Мановића,
Партизански пут, Речица, 29. Октобра од јармовачког потока до ХЕ, Драгољуба Савића од
Рефика Кочевића до Подова – страна према Читлуку и подручје до грабовачког потока са
обе стране, Николе Тесле, Првомајска, Бањска, пут Бања – Кратово – страна према Лиму.
III зона
Трећа зона обухвата урбанистичке блокове; 1.01; 1.02; 1.04; 2.06; 2.07; 3.09; 3.10;
3.11; 4.02; 4.03; 5.10; 5.15, што представља следеће улице:
Рабреновац, Велимира Бандовића од јелачког потока до Штрбаца, Годушки пут, 8. Марта,
Жртава фашистичког терора (Глишина вода), Десетачки пут, Рефика Кочевића, Подови,
Звиздића насеље, Боре Пенезића, Јармовачки поток (пут према Ђурчићима).
У случају немогућности дефинисања којој зони припада улица, меродавна је подела
према урбанистичким блоковима.
Члан 8.
2
Годишња висина накнаде по m корисне површине стамбеног, односно пословног
простора, утврђује се према зони у којој се земљиште налази и делатности коју обвезник
обавља, и то:
динара
I зонa
- за групу 1

9,00

- за групу 2

11,00

- за групу 3

25,00

- за групу 4

35,00

II зонa
- за групу 1

5,00

- за групу 2

8,00

- за групу 3

15,00

- за групу 4

30,00
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III зонa
- за групу 1

3,00

- за групу 2

5,00

- за групу 3

12,00

- за групу 4

25,00

Акт о промени висине накнаде по м2 корисне површине стамбеног, односно пословног
простора доноси Општинско веће.
III - НАЧИН УТВРЂИВАЊА И ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
Члан 9.
За изграђено грађевинско земљиште накнада се обрачунава по квадратном метру
корисне површине стамбеног, односно пословног простора.
Као корисна површина стамбеног простора, у смислу ове одлуке, сматра се површина
стамбеног простора за коју се плаћа закупнина, односно порез на имовину.
Као корисна површина пословног простора за групе 1, 3, 4 и 5 из члана 6. ове одлуке, у
смислу ове одлуке, сматра се укупна површина просторија и земљиште које се користи за
обављање пословне делатности (дворишта, складишта, интерне саобраћајнице, паркинг
простор, гаражни простор, простор око бензинске пумпе који служи за редовну употребу
тог објекта и сл.).
За неизграђено грађевинско земљиште накнада се обрачунава по квадратном метру
планом предвиђене површине објекта, по квадратном метру корисне површине
привременог објекта и објекта изграђеног супротно закону, као и земљиште које служи
редовној употреби тог објекта.
Члан 10.
Накнада за коришћење грађевинског земљишта за становање обрачуната на основу
члана 8. ове одлуке умањује се:
- у улицама без водовода или без канализације или без савременог уличног застора
(асфалт, коцке, и сл.) за 10%,
- у улицама без водовода и канализације за 20% и
- у улицама без водовода, канализације и савременог застора за 30%.
Члан 11.
Ако се у стамбеном простору у коме се станује истовремено обавља и пословна
делатност, износ накнаде за цео стамбени простор утврђује се у двоструком износу.
Ако се у делу стана који је физички издвојен обавља и пословна делатност, за тај део
стана накнада се утврђује као за пословни простор, према одредбама члана 8. ове одлуке.
Кад се цео стан користи за обављање пословне делатности, накнада се утврђује као за
пословни простор, према одредбама члана 8. ове одлуке.
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Члан 12.
За гаражни простор за смештај породичног путничког моторног возила накнада се
утврђује у износу од 70% накнаде која је, према члану 8. ове одлуке, предвиђена за групу 2
– становање.
Члан 13.
За објекте верских заједница у којима се врше верски послови и верски обреди
обвезник плаћа накнаду умањену за 90% у односу на групу 2 – становање, према одредбама
члана 8. ове одлуке.
Члан 14.
Обвезник који обавља више делатности накнаду плаћа сразмерно површини простора
који користи, према врсти делатности која се обавља у том делу простора.
За пословни простор у којем се не обавља пословна делатност, накнада се утврђује у
износу накнаде предвиђене за групу 4, према одредбама члана 8. ове одлуке.
Члан 15.
Накнаду за коришћење јавног и осталог неизграђеног грађевинског земљишта у
државној својини датог у закуп од стране општине, до изградње објекта, односно до рока
одређено уговором о закупу за привођење земљишта намени, обвезник плаћа у висини
умањеној за 30% од износа накнаде за групу 2 – становање према одредбама члана 8. ове
одлуке. Након изградње објекта, односно након истека рока за привођење земљишта
намени, обвезник плаћа накнаду према намени објекта у висини прописаној чланом 8.
одлуке.
Лице коме је, до дана ступања на снагу Закона о планирању и изградњи, дато на
привремено коришћење неизграђено грађевинско земљиште у државној својини ради
изградње објекта, у року предвиђеном за изградњу објекта плаћа накнаду у висини
умањеној за 30% од износа накнаде за групу 2 – становање, предвиђену чланом 8. одлуке, а
након истека рока за изградњу објекта, накнаду плаћа према намени објекта у висини
прописаној чланом 8. одлуке.
Члан 16.
Накнаду за коришћење изграђених или планираних објеката на осталом
грађевинском земљишту које није у државној својини обвезник плаћа ако је то земљиште
средствима општине, односно другим средствима у државној својини, опремљено
основним објектима комуналне инфраструктуре (електрична мрежа, водовод, приступни
пут и сл.).
Накнаду за коришћење планираних објеката на осталом неизграђеном грађевинском
земљишту које није у државној својини обвезник плаћа у петоструком износу у односу на
групу 2 – становање предвиђене чланом 8. одлуке, у случају ако се то земљиште не
приведе намени, односно не понуди у откуп општини ради привођења намени, у року од
две године од дана доношења урбанистичког плана.
Накнаду у случајевима из става 2. овог члана, до истека рок од две године од дана
доношења урбанистичког плана, обвезник плаћа умањено за 30% од износа накнаде за
групу 2 – становање, предвиђене чланом 8. одлуке.
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Члан 17.
Накнаду за коришћење изграђеног грађевинског земљишта обвезник плаћа од добијања
употребне дозволе за изграђени објекат, односно од почетка коришћења изграђеног
објекта.
Накнаду за коришћење неизграђеног грађевинског земљишта које је дато у закуп
обвезник плаћа од дана утврђиваног уговором о давању у закуп грађевинског земљишта.
Изградњом објекта, односно истеком рока за изградњу објекта предвиђеног уговором о
закупу, обвезник плаћа накнаду у висини прописаној чланом 8. ове одлуке.
Члан 18.
Утврђивање, наплату и контролу накнаде врши служба Општинске управе Прибој
надлежна за локалне и јавне приходе.
Накнада се утврђује решењем.
Годишња накнада утврђује се и плаћа у месечним износима, до 10. у месецу за
претходни месец.
До доношења решења о утврђивању накнаде за текућу годину, накнада се плаћа
аконтационо у висини утврђене обавезе за последњи месец године која претходи години за
коју се утврђује и плаћа накнада.
Разлику између износа накнаде утврђеног решењем и аконтационо уплаћеног износа
накнаде, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања првостепеног
решења
о
утврђивању
обавезе
плаћања
накнаде.
Члан 19.
Служба општинске управе Прибој, надлежна за имовинско-правне послове, дужна је да
примерак уговора о закупу грађевинског земљишта достави служби Општинске управе
надлежној за локалне јавне приходе у року од 15 дана од дана потписивања уговора о
закупу.
Служба Општинске управе Прибој, надлежна за послове грађевинарства дужна је да
достави надлежноj служби Општинске управе примерак решења којим се одобрава
употреба новоизграђених и реконструисаних постојећих објеката у року од 15 дана од дана
доношења решења.
Служба Општинске управе Прибој, надлежна за послове грађевинарства дужна је да
достави служби Општинске управе надлежној за локалне јавне приходе, примерак решења
о рушењу објекта односно дела објекта изграђеног, односно реконструисаног без
грађевинске дозволе у року од 3 дана од дана доношења решења.
Служба Општинске управе Прибој, надлежна за послове урбанизма дужна је да достави
служби Општинске управе надлежној за локалне јавне приходе обавештење о планираним
објектима на осталом неизграђеном грађевинском земљишту које није у државној својини у
року од 15. дана од дана доношења Урбанистичког плана, односно обавештење о истеку
рока од две године у складу са чланом 17. ове Одлуке.

6
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Члан 20.
У погледу начина утврђивања поступка по правним лековима, начина и рокова плаћања накнаде
камате, повраћаја накнаде, застарелости наплате, принудне наплате, казнених одредаба и
осталог што није посебно уређено овом одлуком, примењује се закон којим се уређује порески
поступак и пореска администрација.
IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о накнади за коришћење
градског грађевинског земљишта (Сл. лист општине Прибој“, бр. 3/96).

Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Прибој".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 01/418-5 од 27.03. 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мр. Витомир Пијевац, дипл.инж.маш,с.р.
_____________________
На основу члана 9. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ Скупштина општине на
седници 27.03.2009. године, донела је
О Д Л У К У
О ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА И НАГРАДАМА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Члан 1.
Овом Одлуком установљавају се јавна признања и награде Општине Прибој и прописују се услови
и поступак за добијање истих.
Члан 2.
Јавна признања и награде Општине Прибој су :
-Повеља за грађанске заслуге – заслужни грађанин;
-Повеља о јавном признању – почасни грађанин;
-Похвале и новчане награде;
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Члан 3.
Повеља за грађанске заслуге –заслужни грађанин
додељује се за посебне заслуге у развоју
Општине Прибој , значајно остварење у области привреде, науке, здравства, образовања, културе, спорта
,хуманог рада и другим видовима рада и стваралаштва.
Члан 4.
Повеља о јавном признању – почасни грађанин додељује се за изванредан допринос у укупном
развоју Општине Прибој и унапређењу пријатељства и сарадње са градовима и општинама у земљи и
иностранству.
Члан 5.
Повеља из члана 3. ове Одлуке је правоуганог облика, урађена на квалитетном паприру , формата
А3 /420мм х 300/ са амблемом Општине Прибој и штампаним словима ћирилицом исписаним текстом:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
ДОДЕЉУЈЕ
ПОВЕЉУ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН
___________________________________

За посебне заслуге у
____________________________.

развоју

Општине

Прибој

и

значајно

остварење

у

области

У Прибоју, _____________

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,дипл.инг.маш.с.р.

_____________________
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Члан 6.
Повеља из члана 4. ове Одлуке је правоуганог облика, урађена на квалитетном папиру фомата А3
/420мм х 300мм/ са амблемом Општине Прибој и штампаним словима ћирилицом исписаним текстом:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

ДОДЕЉУЈЕ
ПОВЕЉУ О ЈАВНОМ ПРИЗНАЊУ-ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН
_________________________________
За изванредни допринос у укупном развоју Општине Прибој и унапређењу пријатељства и
сарадње са градовима и општинама у земљи и иностранству.
У Прибоју, _____

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,дипл.инг.маш.с.р.

Члан 7.
Повеље се додељују само појединцима.
Повеља за грађанске заслуге - заслужни грађанин додељује се држављанима Републике Србије који
имају пребивалиште на територији Општине Прибој.
Повеља о јавном признању –почани грађанин додељујуе се држављанима Републике Србије као и
страним држављанима.
Члан 8.
Добитнику повеље додељује се новчана награда или уметнички предмет.
Члан 9.
Висину новчане награде и вредност уметничких предмета утврђује Општинско веће општине Прибој.
Члан 10.
Повеље се могу само једном доделити истом добитнику.
Досадашњи добитници ''Јануарске награде'', ''Златне плакете 29 октобар'' и ''Повеље Општине
Прибој'' изједначавају се са Повељама из члана 2. ове Одлуке.
Члан 11.
Похвале се могу доделити предузећима,установама,организацијама за значајна оставарења у области
привреде,друштвених делатности и доприносу развоја општине Прибој.
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Члан 12.
Новчане награде додељују се за постигнуте изузетне резултате ученицима и студентима ,
појединцима за значјне резултате и залагања од интерсеса за општину и ширу заједницу.
Члан 13.
Похвале се штампају на квалитетном папиру формата А4 штапаним словима ћирилицом.
Похвале садрже : амблем општине, назив, име и презиме добитника, повод додељивања , са
потписом председника општине Прибој.
Члан 14.
Право предлагања за доделу јавних признања и награда имају сва правна и физичка лица са
подручја Општине Прибој и органи општине Прибој .
Општинско веће упућује позив за подношење предлога за доделу јавних признања и награда преко
средстава јавног информисања или на други погодан начин најмање 30 дана пре доделе.
Предлог за доделу јавних признања доставља се Општинском већу најкасније у року од 15 дана од
дана објављивања позива.
Предлог за доделу јавних признања подноси се у писаној форми и мора бити образложен, тако да
садржи податке о раду, резултатима рада појединца,предузећа,институција који се предлажу.
Члан 15.
Одлуку о додељивању повеља доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа општине
Прибој.
Члан 16.
Повеље се додељују поводом дана општине на свечаној седници Скупштине општине или другом
пригодном приликом у току године .
Повељу за грађанске заслуге уручује председник општине или друго лице које oн овласти.
Повељу о јавном признању уручује председник Скупштине Општине или друго лице које он
овласти.
Члан 17.
Одлуку о додeљивању похвала и новчаних награда доноси Општинско веће Општине Прибој у току
године поводом постигнутих значајних резултата појединаца и правних лица у областима од општег
интереса за општину Прибој .
Похвале и новчане награде уручује председник општине или друго лице које он овласти.
Члан 18.
О додељеним признањима и наградама води се службена евиденција.
Евиденцију и сву потребну документацијиу води и чува са оргиналним примерком признања
Служба за скупштинске послове.
Одликовања и признања општине Прибој додељена до сада појединцима и организацијама имају
исти статус као и признања утврђена овом одлуком.
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Члан 19.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о признањима и наградама општине Прибој
/''Сл. лист Општине Прибој'' 5/98/.
Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана, од дана објављивања у Службеном листу општине Прибој.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-7 од 27.03.2009.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,дипл.инг.маш.с.р.
_____________________

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Прибој ''Сл. лист
општине Прибој'' 1/09/ , Скупштина општине Прибој на седници одржаној 27.03.2009. године , донела је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Фонда за развој пољопривреде општине Прибој , који је донео
Управни одбор Фонда за развој пољопривреде Општине Прибој, на седници одржаној 20.03.2009. године .

II Одлуку објавити у ''Сл. листу Општине Прибој''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-6 од 27.03.2009.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,дипл.инг.маш.с.р.
_____________________
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На основу члана 12.Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Прибој /''Сл. лист
Општине Прибој'' број 1/09/ , Управни одбор Фонда на својој седници одржаној дана 20.03.2009. године
донeo je
С Т А Т У Т
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Фонд за развој пољопривреде општине Прибој , основан је Одлуком о оснивању Фонда за развој
пољопривреде Општине Прибој , дана 25.02.2009. године /''Сл. лист Општине Прибој'' број:1/09/, у даљем
тексту: Фонд , у циљу подстицаја развоја пољопривреде на територији општине Прибој.
Члан 2.
Фонд је правно лице са правима , обавезама и одговорностима утврђеним Одлуком и Статутом.
Назив Фонда је Фонд за развој пољопривреде општине Прибој.
Седиште Фонда је у Прибоју, улица 12 јануар бр. 108.
Члан 3.
Фонд има печат.
Печат је округлог облика, преченика 30 мм и садржи текст исписан ћирилицом по ободу:
''Република Србија, Фонд за развој пољопривреде општине Прибој'', у дну печата ''Прибој'' и грбом
Републике Србије у средини.
Члан 4.
Председник Управног одбора Фонда представља и заступа Фонд.
Председник Управног одбора Фонда може пуномоћјем своја поједина овлашћења пренети на члана
Управног одбора Фонда.
Члан 5.
Рад Фонда је јаван .
Јавност рада Фонда обезбеђује се на начин утврђен овим Статутом.
II ДЕЛАТНОСТ И СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 6.
Делатности Фонда су
-65232 – остало финансијско посредовање ;
-расподела средстава за реализацију циљева Фонда;
-учешће у припреми планова и програма унапређења развоја појединих области пољопривреде.
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Члан 7.
Извори финансирања Фонда су:
-средства обезбеђена буџетом општине Прибој;
-повратна средства из програма Савета за пољопривреду;
-средства која се добију од Министарства за пољопривреду;
-средства прикупљена од донација и помоћи домаћих и страних физичких и правних лица;
-друга средства остварена у складу са законом.
Члан 8.
Средства се воде на рачуну код Управе за трезор – Филијала Прибој.
Члан 9.
Финасијским планом Фонда средства Фонда се распоређују за обављање делатности из члана 6.
овог Статута.
Члан 10.
Годишњим извештајем Фонда утврђује се стање средстава и обавезе по изворима средстава на дан
31. децембра пословне године , као и резултати пословања у том периоду.
III ПОСЛОВАЊЕ ФОНДА
Члан 11.
Пословање Фонда врши се сагласно годишњем програму рада.
Члан 12.
Годишњим програмом рада утврђују се врсте и обим послова са износима потребних средстава за
извршавање програмских послова у текућој години.
Годишњи програм рада доноси се најкасније до 31. децембара текуће године.
IV ОРГАНИ УПРАВЉАЊА
Члан 13.
Органи Фонда су Управни и Надзорни одбор.
Члан 14.
Управни одбор Фонда има 7 чланова; председника и шест чланова .
Председника и 6 чланова Управног одбора именује и разрешава Скупштина општине Прибој на
мандатни период од четири године , са могућношћу поновног избора.
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Члан 15.
Управни одбор Фонда:
-доноси Статут Фонда;
-доноси Програм рада, Финасијски план и Годишњи извештај Фонда;
-одлучује о расподели средстава Фонда по критеријумима и условима утврђеним Статутом и
програмима Фонда;
-подноси Извештај о раду Скупштини општине;
-обавља послове везане за расписивање и спровођење конкурса;
-именује чланове комисија у циљу реализације посебних задатака;
-одлучује о другим питањима у оквиру делатности Фонда;
На Статут Фонда , Годишњи програм, Финасијски план и статусне промене,
Скупштина општине Прибој.

сагласност даје

Управни одбор Фонда подноси Скупштини општине извештај о свом раду са финансијаским
извештајем најмање једном годишње.
Члан 16.
Управни одбор Фонда ради када седници присуствује више од половине од укупног броја чланова
Управног одбора Фонда.
Управни одбор Фонда
Управног одбора Фонда.

доноси одлуке и друга акта већином гласова

укупног броја чланова

Одлуке и друге акте усвојене на седници Управног одбора Фонда потписује председник Управног
одбора.
Члан 17.
Председник Управног одбора Фонда обавља следеће послове :
-представља и заступа Фонд;
-стара се о законитости рада Фонда;
-извршава одлуке Управног одбора;
-закључује уговоре у име и за рачун Фонда;
-подноси предлоге Управном одбору за доношење одлука, мера и закључака

у вези са радом

Фонда;
-стара се о извршењу годишњег програма;
-обавља и друге послове који су му поверени одлукама Управног одбора.
Члан 18.
Надзорни одбор има 3 /три/ члана; председника и два члана.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина општине Прибој на
мандатни период од 4 /четири/ године.
Члан 19.
Надзорни одбор обавља следеће послове:
-врши надзор над пословањем Фонда;
-указује на евентуалне пропусте у раду и одговорностима Управног одбора;
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V УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ФОНДА
Члан 20.
У циљу извршавања делатности Фонда стручне и административне послове за потребе Фонда обавља
Општинска управа .
Члан 21.
За обављање послова везаних за спровођење конкурса за доделу средства, Фонд може одређене послове
поверити банци или другој стручној организацији, о чему одлуку доноси Управни одбор Фонда.
VI ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Члан 22.
Основни критеријуми за доделу средстава Фонда су:
-економска оправданост захтева;
-коришћење домаћих ресурса;
-запошљавање већег броја радника;
-заштита животне средине;
-веће сопствено учешће, веће учешће банке и других у односу на тражена средства од Фонда.
-корисници средстава могу да буду физичка лица-носиоци пољопривредних газдинстава
пољопривредника и земљорадничке задруге;
-обавезно постојање валутне клаузуле;
-гаранције:хипотека на непокретности,авалирана меница или гаранција банке;

, удружења

Члан 23.
Ближи критеријуми и услови за доделу средстава Фонда утврђују се годишњим програмом.
VII ЈАВНОСТ РАДА
Члан 24.
Јавност рада Фонда остварује се јавношћу одлука и рада Управног одбора Фонда, подношењем извештаја о
раду Фонда, објављивањем општих аката, програма и одлука.
VIII ПОСТУПАК ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА
Члан 25.
Измене и допуне Статута врше се по поступку превиђеном за његово доношење.
IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Овај Статут објавиће се у ''Службеном листу општине Прибој'' по давању сагласности Скупштине општине, а
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-5 од 20 .03.2009.године.
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА
Хајро Бећировић,дипл.технол.с.р.

Број : 2
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На основу члана 13. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Прибој /''Сл. лист
општине Прибој'' 1/09/ , Скупштина општине Прибој на седници одржаној 27.03.2009. године , донела је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЗА 2009. ГОДИНУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада за 2009.годину Фонда за развој пољопривреде општине
Прибој , који је донео Управни одбор Фонда за развој пољопривреде Општине Прибој, на седници одржаној
20.03.2009. године .
II Одлуку објавити у ''Сл. листу Општине Прибој''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-8 од 27.03.2009.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,дипл.маш.инг,с.р.
__________________
На основу члана 80. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'' број: 9/02, 85/06), Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 27.03.2009. године, донела је

ОДЛУКУ
I
Да се не ангажује ревизор за обављање екстерне ревизије
општине Прибој за 2008. годину.

II

за Завршни рачун Буџета

Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 400-19 од 27.03.2009.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,дипл.маш.инг.с.р.
______________________

Број : 2
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На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ , Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 27.03.2009. године донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2008. ГОДИНУ ЈКП
''УСЛУГА'' ПРИБОЈ

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2008. годину ЈКП ''Услуга'' Прибој .
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-9 од 27.03.2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,дипл.маш.инг.с.р.
____________________
На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ , Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 27.03.2009. године донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2008. ГОДИНУ
ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ПРИБОЈ

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2008. годину Завичајног музеја Прибој.
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број:02-10 од 27.03.2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,дипл.маш.инг.с.р.

_____________________
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На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ , Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 27.03.2009. године донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2008. ГОДИНУ ДОМА
КУЛТУРЕ ''ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ''

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2008. годину
Караматијевић''.

Дома културе ''Пиво

II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број:02-11 од 27.03.2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,дипл.маш.инг.с.р.
_____________________
На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ , Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 27.03.2009. године донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2008. ГОДИНУ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2008. годину Туристичке организације
Прибој .
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број:02-12 од 27.03.2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,дипл.маш.инт.с.р.
_____________________
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На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ , Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 27.03.2009. године донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2008. ГОДИНУ
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ПРИБОЈ

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2008. годину Градске библиотеке
Прибој .
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број:02-13 од 27.03.2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,дипл.маш.инг.с.р.
______________________
На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ , Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 27.03.2009. године донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2008. ГОДИНУ
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ''СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПРИБОЈ''

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2008. годину Установе за физичку
културу '' Спортски центар Прибој'' .
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број:02-14 од 27.03.2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,дипл.маш.инг.с.р.
_______________________
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На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ , Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 27.03.2009. године донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2008. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПРИБОЈ

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду за 2008. годину Центра за социјални рад Прибој .
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број:02-15 од 27.03.2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,дипл.маш.инг.с.р.
______________________
На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ , Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 27.03.2009. године донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРЕЊИМА И РЕАЛИЗАЦИЈИ УРЕЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА , ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА ЗА
2008.ГОДИНУ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПРИБОЈ

I УСВАЈА СЕ Извештај о оставарењима и реализацији грађевинског земљишта,текућег
одржавања комуналних објеката за 2008.годину,Дирекције за изградњу града Прибој .
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број:02-16 од 27.03.2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац,дипл.маш.инг.с.р.
______________________
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

Страна

21

II АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На основу члана 26 Пословника о раду Општинског већа(„Сл.лист општине Прибој“,број
16/08),Општинско веће општине Прибој,на седници одржаној 17.3.3009. године,разматрало је предлог
Уговора о изградњи мини хидроелектране и донело

ОДЛУКУ
о давању сагласности за потписивање уговора

I. Овлашћује се председник Општине да потпише Уговор о изградњи мини хидроелектране између
општине Прибој и Привредног друштва“Hidro one“ из Новог Сада.
II. Одлуку објавити у „Службеном листу“општине Прибој.

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

____________________

Број : 2
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На основу члана 8 Одлуке о буџету општине Прибој за 2009.годину („Сл.лист општине
Прибој“, број 16/08 ) и члана 26 Пословника о раду Општинског већа општине Прибој(„Сл.лист општине
Прибој,број 16/08), Општинско веће општине Прибој , на седници одржаној 17.03.2009, разматрало је
захтев Славка Бојовића за новчану помоћ потребну за санацију породичне куће и донело

РЕШЕЊЕ

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој( „Сл.лист општине Прибој“,број
16/08),раздео 2-Општинска управа,функција 130, апропријација 41.1, економска класификација 499 –
стална буџетска резерва, одобравају се средства Славку Бојовићу,у износу од 25.000,00 динара, на име
помоћи за санацију породичне куће.
II
За назначени износ увећаће се апропријација 40,економска класификација 484-накнада штете
од eлементарних непогода,а умањити апропријација 41.1.,економска класификација 499-стална буџетска
резерва.

III
банка.

Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева,број:1519486941-50200 Алфа

IV
буџет.

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

V
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:06-33, од 17.03.2009.године

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

_____________________
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На основу члана 8 Одлуке о буџету општине Прибој за 2009.годину („Сл.лист општине
Прибој“, број 16/08 ) и члана 26 Пословника о раду Општинског већа општине Прибој(„Сл.лист општине
Прибој,број 16/08), Општинско веће општине Прибој , на седници одржаној 17.03.2009, разматрало је
захтев Милорада Поповића за новчану помоћ (или помоћ у материјалу ), за санирање потпорног зида и
донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2009.годину( „Сл.лист општине
Прибој“,број 16/08),раздео 2-Општинска управа,функција 130, апропријација 41.1, економска
класификација 499 – стална буџетска резерва, одобравају се средства Милораду Поповићу , у износу од
50.000,00 динара,на име помоћи за санацију потпорног зида ,са препоруком да надзор над извођењем
радова врши Дирекција за изградњу града.
II
За назначени износ увећаће се апропријација 40,економска класификација 484-накнада штете од
елементарних непогода,а умањити апропријација 41.1,економска класификација 499-стална буџетска
резерва.
III
Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева,број:205-1001526841489-62
Комерцијална банка.

IV
буџет.

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

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:06-33, од 17.03.2009.године

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

_________________________
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На основу члана 8 Одлуке о буџету општине Прибој за 2009.годину („Сл.лист општине
Прибој“, број 16/08 ) и члана 26 Пословника о раду Општинског већа општине Прибој(„Сл.лист општине
Прибој,број 16/08), Општинско веће општине Прибој , на седници одржаној 17.03.2009, разматрало је
захтев Снежане Влаховић за новчану помоћ потребну за плаћање рачуна за ел.енергију и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој( „Сл.лист општине Прибој“,број
16/08),раздео 2-Општинска управа,функција 130, апропријација 41.2, економска класификација 499 –
текућа буџетска резерва, одобравају се средства Снежани Влаховић,у износу од 25.000,00 динара,на име
помоћи за плачање рачуна за електричну енергију.
II За назначени износ увећаће се глава 2.13-социјална заштита,функција 070,апропријација 133средства за проширене видове социјалне помоћи,економска класификација 472.
III
Средства ће се пренети на жиро рачун Центра за социјални рад,са наменом пружања помоћи
подносиоцу захтева..
IV
Решење ће реализовати Општинска управа –Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет и Центар за социјални рад.
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:06-39, од 23.03.2009.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.прав.с.р.
___________________________
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На основу члана 8 Одлуке о буџету општине Прибој за 2009.годину („Сл.лист општине Прибој“,
број: 16/08) и члана 26 Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, број 16/08),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 23.03.2009.године, разматрало је захтев Стоје
Јаковљевић за новчану помоћ за надокнаду штете настале услед пожара и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2009.годину („Сл.лист
општине Прибој“,број 16/08), раздео 2- Општинска управа, глава 2.01, функција 130, апропријација 41.1,
економска класификација 499, одобравају се средства Стоји Јаковљевић, у износу од 30.000,00 динара, на
име помоћи у сврху санирања штете услед пожара.
II За назначени износ увећаће се апропријација 40, економска класификација 484 - накнада
штете од елементарних непогода, а умањити апропријација 41.1, економска класификација 499 – стална
буџетска резерва.
IIIСредства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева,број:355000000507836935
Војвођанска банка.

IV
финансије и буџет.

Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене делатности,

V Решење доставити Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу
захтева и архиви Општинског већа.

VI

Решење објавити у „Сл.листу“ општине Прибој..

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број: 06-39, од 23.03.2009.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.прав.с.р.
______________________
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На основу члана 8 Одлуке о буџету општине Прибој за 2009.годину („Сл.лист општине Прибој“,
број: 16/08) и члана 26 Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, број 16/08),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 23.03.2009.године, разматрало је захтев Јагоша
Цупаре, за новчану помоћ за надокнаду штете настале услед пожара и донело

РЕШЕЊЕ

I Из средстава утврђених одлуком о буџету општине Прибој за 2009.годину („Сл.лист
општине Прибој“број 16/08), раздео 2.- Општинска управа, глава 2.01, функција 130, апропријација 41.1,
економска класификација 499, одобравају се средства Јагошу Цупари, у износу од 50.000,00 динара, на име
помоћи у сврху санирања штете услед пожара.
II За назначени износ увећаће се апропријација 40, економска класификација 484 - накнада
штете од елементарних непогода, а умањити апропријација 41.1, економска класификација 499 – стална
буџетска резерва.
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 „Сл.листу општине Прибој“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број: 06-39, од 23.03.2009.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.правс,р.
_______________________
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На основу члана 44 Закона о локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“,број:129/2007) и члана 76 Статута
општине Прибој(„Сл.лист општине Прибој“, број: 12/08), председник Општине Прибој доноси
РЕШЕЊЕ
I Утврђени износ за исплату плате члану Општинског већа Драгици Новаковић,са припадајућим
порезом и доприносима, до ребаланса буџета општине Прибој за 2009.годину исплаћиваће се из средстава
планираних за исплату плата, предвиђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2009.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број: 16/08) раздео 2, глава 2.01, функција 130, апропријација 23 и 24, економска
класификација 411 и 412.
II Укупан износ који је потребан за исплату плате именованој за 2009.годину, утврдиће се изменама
и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2009.годину, у оквиру раздела 1, функција 110, глава 1.03Општинско веће.
III Решење ће се примењивати од 06.02.2009.године, до обезбеђења средстава у оквиру
Општинског већа.
IV Решење доставити:Одељењу за друштвене делатности,финансије и буџет ,именованој и архиви.
V Решење објавити у „Службеном листу“ општине Прибој.
Образложење
Чланом 45, став 9 Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07), регулисано је да
чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини.
С обзиром на то да доношењем Одлуке о буџету општине Прибој за 2009.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број 16/08), ниједан члан Општинског већа није био у радном односу, средства за
исплату плата у разделу 1, глава 1.03 – Општинско веће, нису ни могла бити утврђена, па се овим
решењем даје могућност да се Драгици Новаковић – члану Општинског већа, плата може исплаћивати
почев од 06.02.2009.године, из средстава предвиђених за ту намену, у оквиру Општинске управе.
Средства ће се исплаћивати са апропријација назначених решењем, до доношења првог ребаланса
буџета, односно, до измене Одлуке о буџету општине Прибој за 2009.годину.
Ребалансом буџета, укупно потребан износ за исплату плате именованој, биће утврђен у оквиру
средстава планираних за финансирање Општинског већа, по аналогној економској класификацији.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број 112 -7, од 1.4.2009.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.прав.с.р.
____________________

Број : 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

Страна

28

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у тексту Одлуке о оснивању
Фонда за развој пољопривреде општине Прибој, објављеној у Службеном.листу општине Прибој'' број
1/09, поткрала грешка,те се даје
ИСПРАВКА
У члану 13. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Прибој, уместо речи
''председник општине'' треба да стоје речи: '' Скупштина општине.''
Из Службе за скупштинске послове.
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