
 

 

 

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

 
 На основу члана 68. став 1. и члана 100.став 4.Закона о заштити жиотне средине („Сл.гласник 

РС“ број 135/04 и 36/09), члана 46. Статута општине Прибој („Сл.лист Општине Прибој број 12/08“), 

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

(„Службени лист општине Прибој“ број 6/09), Скупштина општине Прибој на седници одржаној дана   
08. 04 .2011.године, донела је 

 

 ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА  2011.ГОДИНУ 

 

     I Овим Програмом одређује се намена коришћења средстава која се прикупљају у буџетском 
фонду за заштиту и унапређење животне средине општине Прибој за 2011 годину. 

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

Прибој за 2011.годину, за буџетски фонд за заштиту животне средине у износу од 3.000.000,00 
динара. 

       Планирана средства ће се убирати по основу накнада за заштиту и унапређење животне 

средине  у складу са чланом 85, 85 а и 87. Закона о заштити животне средине („Службени гласник 
РС“ број 135/04 и 36/09). 

     III Овим Програмом утврђује се динамика и намена трошења планираних средстава, тако да 

ће из планираних средстава бити финансирани: 

      1. Програми и пројекти праћења стања животне средине на територији општине Прибој у 
складу са чланом 69. Закона о заштити животне средине, стални и развојни, у износу од 500.000,00  

динара, и то за мониторинг: 

     - квалитета ваздуха 
     - ниво комуналне буке 

     - квалитета површинских вода 

     - квалитета земљишта 
     - мерења посебне намене и у ванредним ситуацијама 

     - мерења нејонизујућег зрачења  

      Реализација ових Програма вршиће се преко овлашћених стручних организација, на основу 

закључених уговора, у складу са позитивним прописима. 
    2. Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти као и  суфинансирање  истих     

--------  1.550.000,00 динара и то: 

- Пројекти рекултивације, уређење јавних површина и санације, управљање отпадом, управљање 
енергијом као и други пројекти од интереса за општину  реализују се на територији општине, а 

предлаже их општина, јавна предузећа, стручне организације и установе.  

      -  Израда регионалног и локалног плана управљања отпадом. 

       - Остале превентивне и подстицајне програме и пројекте за чијом се реализацијом укаже потреба. 
 Ови програми и пројекти биће реализовани у сарадњи са другим субјектима  система заштите 

животне средине. 

      3. Инвестициони програми и пројекти од значаја за побољшање квалитета животне средине 
на територији општине Прибој (суфинансирање у куповини опрме за заштиту животне средине, 

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

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

2 08.04.2011.године  
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 Ови програми и пројекти ће се реализовати на основу исказане потребе јавних предузећа 

преко општине или на основу јавног конкурса . 
     4. Програми и пројекти невладиног сектора из области заштите животне средине  --------

100.000.00 динара. 

     Ови програми ће се реализовати на основу конкурса. 
     5.  Образовне активности, едукација, штампање пропагандног материјала, промоција и јачање 

свести о потреби заштите животне средине  ------------ 50.000,00 динара. 

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

средине-општина Прибој ће преко надлежног општинског органа из опредељених средстава, 
самостално или у сарадњи са другим субјектима, финансирати или учествовати у финансирању 

организовања или учествовања у предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, манифестацијама 

из области заштите и унапређења животне средине и обележавању значајних датума и догађаја:  
    - сајмови екологије; 

    - обележавање светског дана животне средине; 

    - сајмови здраве хране и  
    - друге активности.  

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

-------------   30.000,00 динара. 

      Ови програми ће се реализовати на основу јавног конкурса за које постоји потреба и интерес да се 
реализују на подручју општине Прибој. 

      7. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине ---------

20.000,00 динара. 
      У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању животне 

средине и јачању свести о значају заштите животне средине јавност ће бити обавештена путем 

средстава јавног информисња. 

     IV Финансирање, односно суфинансирање активности по овом програму вршиће се у 
зависности од динамике прилива средстава  у складу са Одлуком о буџетском фонду за заштиту 

животне средине општине Прибој. Уколико се приходи не остварују у планираном износу  

финансирање активности по овом програму вршиће се у проценту остварења примања, односно 
прихода буџетског фонда, по свим активностима.  

   V Општина ће финансирати пројекте на основу уговора или споразума о финансирању. 

Одобрење за финансирање сваког појединачног програма или пројекта  одобрава председник 
општине на предлог Општинског већа. 

     VI  Пријаве пројеката за финансирање достављају се општини Прибој,  комисији коју образује 

председник опшптине. Комисија врши оцену сагласности пројекта са програмом коришћења 

средстава за 2011 годину и председнику општине доставља предлог за закључење уговора, односно 
споразума.  

       Састав и број чланова комисије одређује председник општине. 

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

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

заштиту животне средине на предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 
животне средине општине Прибој за 2011.годину. 

 

    IX Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне 

средине објавити у Службеном  листу Општине Прибој. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 01Број:  501- 47  од   08.04.2011.године 

 

 
                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Мр Витомир Пијевац, 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 08.04.2011.године донела је 

 

 
 

О  Д  Л  У  К  У  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА  

ЗА 2010. ГОДИНУ ЈКП ''УСЛУГА'' ПРИБОЈ 

 

 

 
 I   УСВАЈА СЕ  Извештај о раду и Финансијски извештај за 2010. годину ЈКП ''Услуга'' 

Прибој. 

 
 II  Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број: 02-27 од 08.04.2011. године  

 

 

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Мр Витомир Пијевац, с.р. 

 

___________________ 

 

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

Прибој на седници одржаној 08.04.2011 .године донела је  

 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  И  

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈКП ''УСЛУГА'' ЗА 2011. ГОДИНУ 

 

 

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

за 2011.годину  који је донео Управни одбор предузећа бр:348 од 09.03.2011.године. 

 

           II    Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01Број: 02-26 од 08.04.2011.године 

 
 

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Мр Витомир Пијевац, 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 08.04.2011. године донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

О УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈА  О  РАДУ  И  ФИНАНСИЈСКОГ  ИЗВЕШТАЈА  

ЗА  2010.  ГОДИНУ  ЗАВИЧАЈНОГ  МУЗЕЈА  ПРИБОЈ 

 

 

 I  УСВАЈА СЕ  Извештај о раду и Финансијски извештај за 2010. годину Завичајног музеја 

Прибој. 

 

 II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 
 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

   01 Број: 02-25 од  08.04.2011. године  

 

  

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Мр Витомир Пијевац, с.р. 

 

____________________ 

                                                                                  

 

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

Скупштина општине Прибој на седници одржаној 08.04.2011. године донела је 

 
 

 

О  Д  Л  У  К  У  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА  

ЗА 2010. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ 

 

 

 

 I   УСВАЈА СЕ  Извештај о раду и Финансијски извештај за 2010. годину Туристичке 

организације Прибој . 

 

 II  Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 01Број: 02-24  од 08.04.2011. године  

 
 

 

 

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Мр Витомир Пијевац, с.р. 

__________________ 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС бр. 129/07) 
и члана 6. Одлуке о оснивању Туристичке организације Прибој , (''Сл. лист општине Прибој'' 

број:2/05), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 08.04.2011. године донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

  О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ 

 

 

 I ВИДОЈЕ ДИДАНОВИЋ разрешава се дужности директора Туристичке организације 

Прибој. 
II   Решење ступа на снагу даном доношења. 

III  Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом  32. став  1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 

општине именује и разрешава директоре јавних предузећа , установа , организација и служби, чији је 
оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом . 

 

 Чланом 6. Одлуке о оснивању Туристичке организације Прибој прописано је да Скупштина 
општине именује и разрешава органе Туристичке организације на период од 4 године .  

 

           Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01Број:02-23 од 08.04.2011. године 

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Мр Витомир Пијевац, с.р. 

_________________ 

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

и члана 6. Одлуке о оснивању Туристичке организације Прибој, (''Сл. лист општине Прибој'' 

број:2/05), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 08.04.2011. године донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ 

 

I  БОРКА ПУЗОВИЋ, дипломирани агроекономиста из Прибоја, именује се за директора  

Туристичке организације Прибој на мандатни период од 4 године.  

II   Решење ступа на снагу даном доношења . 
III Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине 

именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа , организација и служби, чији је оснивач и 
даје сагласност на њихове статуте у складу са законом. 

 Чланом 6. Одлуке о оснивању Туристичке организације Прибој прописано је да Скупштина 

општине именује и разрешава органе Туристичке организације на период од 4 године.  

           Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број:02-22  од 08.04.2011. године 

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Мр Витомир Пијевац, с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/07) и члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', 

број 12/08), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 08.04.2011. године, донела је  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 
1. БУДИМИР ДАМЈАНОВИЋ именује се за члана Управног одбора ЈКП ''Регионална 

санитарна депонија чврстог комуналног отпада  Бањица'' Нова Варош, испред општине 

Прибој. 
2. Мандат именованом траје 4 године.  

3. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу општине 

Прибој''. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 

 Скупштина општине Прибој, Нова Варош, Пријепоље и Сјеница донеле су Одлуку о 

приступању осивању Јавног предузећа за управљање  регионалном санитарном  депонијом чврстог 
комуналног отпада. 

 Председници поменутих општина потписали су Уговор о оснивању ЈКП ''Регионална 

санитарна депонија чврстог комуналног отпада ''Бањица'' Нова Варош са седиштем у Новој Вароши 

на адреси Карађорђева 14 (зграда Комуналног). 
 Наведеним уговором је регулисано да Предузећем управља Управни одбор предузећа који 

броји пет чланова (по једнан представник из сваке општине и један представник Министарства 

животне средине и просторног планирања).  
 Да би Управни одбор почео са радом потребно је да свака од наведених општина именује свог 

представника. 

 Чланом 32. став 1. тчка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) 
и члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број 12/08), 

је регулисано да Скупштина општине именује и разрешава управни одбор јавних предузећа, установа, 

оганизација и служби чији је оснивач.  

 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број: 02-21  од  08.04. 2011. године 

 

 

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Мр Витомир Пијевац, с.р. 

 

 

 

___________________ 
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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 

01.04.2011.године,разматрало је захтев Ђерић Др Душана за спонзорисање дела трошкова стручног 

усавршавања и донело 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

            I  Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011.годину („Сл.лист 
општине Прибој“,број:8/10), раздео 2, глава 2.01- Општинска управа,апропријација 39,економска 

класификација 424-специјализоване услуге(финансирање услуга у области образовања,културе и 

здравства),одобравају се средства Ђерић Др Душану,у износу од 15.000,00 динара,на име помоћи за 
стручно усавршавање. 

           II  Средства ће се пренети на текући  рачун подносиоца захтева.  

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

буџет. 
          IV Решење доставити:Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу 

захтева и архиви Општинског већа.  

           V   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
 

 

  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 06-47 од 01.04.2011. године 

 

 

 

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 

 

 
 

С А Д  Р Ж А Ј 

 
 

                                                                              Назив                                                                                                    Страна                              
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