Година 2017 Број 5

Прибој, 24.05.2017. године

Излази по потреби
Рок за рекламацију 10 дана

I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На основу члана 63, Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број: 54/2009 и
73/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013,142/2014, др закони 68/2015 и 103/2015), члана
32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014) и члана 46. став 1.
тачка 2. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број: 12/2008), Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 24.05.2017. године, донела је:
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2017. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Прибој за 2017. годину (""Службени лист општине Прибој, бр.
12/2016 од 27.12.2016. године) члан 1 мења се и гласи:
"Приходи и примања , расходи и издаци буџета општине Прибој за 2017. годину ( у даљем
тексту: буџет), састоје се од:"
РБ
А
1
1,1
1.2
2
2,1
2.2
3
4
5

ОПИС
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје
нефинансијске имовине
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА у чему:
Буџетска средства
Сопствени приходи и остали извори
Остали извори
Примања од продаје нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
Текући буџетски расходи (4)
Расходи из сопствених прихода и д. извора
Донације
Издаци за набавку нефинасијске имовине у чему:
Текући буџетски издаци
Издаци из сопствених прихода
Донације
3. Буџетски суфицит/ дефицит (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5)
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку
домаћих хартија од вредности)
5. Укупан фискални суфицит/дефицит

Износ у динарима

1.070.090.850
1.068.090.850
1.032.310.354
25.681.426
10.099.070
2.000.000
1.028.090.850
769.194.955
733.414.459
25.681.426
10.099.070
258.895.895
258.895.895
0
0
42.000.000
-
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РБ

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
2
3
4
5

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
2
3
4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из пр.г
Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовинекоја није у циљу
спровођења јавних политика
4. Неутрошена средства из ранијих година
3. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

2.000.000
2.000.000
0
0
39.000.000
122.000.000
0
0

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђена су у следећим износима:
економска
ОПИС
класификација
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим
самодоприноса
Самодопринос
Порез на имовину
Порез на добра и услуге (осим накнаде које се користе преко
буџетског фонда) у чему:
Поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски
приход)
Остали порески приходи
Непорески приходи (осима накнада које се користе преко
буџетског фонда) у чему:
Поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски
приход)
Донације
Трансфери
Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНСИЈСКЕ И
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Текући расходи
Расходи за запослене
Коришћење роба и услуга
Отплата камата
Субвенције
Социјална заштита из буџета
Остали расходи
Средства резерви
Остали расходи
Трансфери
Издаци за набавку нефинансијке имовине
Издаци за набавку финансије имовине (осим 6211)
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Износ у
динарима
1.032.310.354,00

71

465.350.649,00

711

240.400.550,00

711180
713

20.000,00
183.156.447,00

714

23.000.000,00
0,00

716

18.773.652,00

74

52.000.000,00

731+732
733
8

10.000,00
514.949.705,00
0,00
992.310.354,00

4
41
42
44
45
47
48+49

46
5
62

733.414.459,00
143.814.181,00
191.925.139,00
8.000.000,00
27.600.000,00
37.760.000,00
169.030.000,00
10.000.000,00
159.030.000,00
155.285.139,00
258.895.895,00
0,00
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ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1
2
2,1
2,2

121.000.000,00

Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске
имовине
Задуживање
Задуживање код домаћих кредитора
Задуживање код страних кредитора

92

2.000.000,00

91
911
912

119.000.000,00
119.000.000,00
0,00

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3
3,1
3,2
3,3
4

161.000.000,00

Отплата дуга
Отплата дуга домаћим кредиторима
Отплата дуга страним кредиторима
Отплата дуга по гаранцијама
Набавка финансијске имовине

61
611
612
613
6211

39.000.000,00
39.000.000,00
0,00
0,00
122.000.000,00

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3. извор
финансирања 13)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА
(класа 3. извор финансирања 14)

Члан 2.
"Члан 2. мења се и гласи:
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018 и 2019. годину исказују се у
следећем прегледу"
Ек.
клас.

РБ

Опис

1

2

3
ЗГРАДЕ, ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА

510
1

Реконструкција школских објеката у стрмцу
Прибојским Голешима и Крајчиновићима
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:

2
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2018

2019

4

5

6

117.500.000,00

12.000.000,00

11.000.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

2017
2017
1.500.000,00

Извор финансирања: буџет
Реконструкција јавне расвете
Година почетка финансирања:

5.000.000,00
2012

Вредност пројекта:

4

2017

Вредност пројекта:

Година завршетка финансирања:

3

Износ у динарима

Извор финансирања: буџет
Опрема за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије - ЈП Топлана Прибој
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Реконструкција школе у Бучију
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

2020
46.800.000,00
90.000.000,00
2017
2017
90.000.000,00
5.000.000,00
2015
2018
6.000.000,00

Број 5/2017
5

6

7

8
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Замена столарије и израда фасаде на згради
Општине
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Техничка документација за грађевинске објекте
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Израда колектора на депонији смећа
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: Општина Прибој/Нова Варош
Санација кложизишта
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
ПУТЕВИ

511
1

2

3

4

5

6
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5.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00
2014
2019
35.425.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

2.000.000,00
2017
2017
4.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00
2017
2017
5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017
2017
5.000.000,00

93.771.895,00

Пут Р-115 - Потпећ Савићи 300м
834.750,00
Година почетка финансирања:
2015
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
834.750,00
Извор финансирања: буџет
Пут Прибојска бања - Манастир Увац
2.639.495,00
Година почетка финансирања:
2013
Година завршетка финансирања:
2019
Вредност пројекта:
13.430.000,00
Извор финансирања: буџет - 6.639.495; Република: 7.430.000.00
Приступни пут за исламско гробље Побрежје1.300.000,00
400 м
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
1.300.000,00
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање ул. 3. Санџачке и израда подзида
3.000.000,00
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
3.000.000,00
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање пута за Читлук-Блатине – 500 м
1.282.050,00
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
1.282.050,00
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање улице Данила Јауковића и израда
1.000.000,00
кишне инсталације - 300 м
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
1.000.000,00
Извор финансирања: буџет
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Раскресивање грања и шибља, кошење траве,
чишћење канала, прочишћавање пропуста и
7.300.000,00
чишћење осулина на општинским путевима
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
7.300.000,00
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање пута ка Расадњику ул. Жртава
837.000,00
ФашистичкогТерора – 300 м
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
837.000,00
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање пута Сутјеска-Јаблан – 600 м
1.923.882,00
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
1.923.882,00
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање улице Иве Лоле Рибара – 120 м
600.000,00
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
600.000,00
Извор финансирања: буџет
Пресвлачење асфалтом улице Саве Ковачевића –
700.000,00
500 м
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
700.000,00
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање старог пута испод стоваришта
862.575,00
„Декора“ – 310 м
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
862.575,00
Извор финансирања: буџет
Пресвлачење бетона у Пањој Глави – 70 м
168.000,00
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
168.000,00
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање прил.путева и П.Глави кућама
279.950,00
Милошевића и Крћа – 110 м
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
279.950,00
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање пута према Кукуровићима 1500 м
4.541.655,00
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
14.541.655,00
Извор финансирања: буџет -10.541.655/ Република 4.000.000
Асфалтирање две ударне кривине на путу Раван
785.520,00
Ливада- Б. Чамац 280 м
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
785.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00
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Извор финансирања: буџет
Асфалтирање пута Забрњица – Љубатовићи 500
1.673.960,00
м
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
1.673.960,00
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање пута према Барама МЗ Нови
1.444.957,00
Прибој 500 м
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
1.444.957,00
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање пута Ораси – Калуђеровићи 500 м
1.724.286,00
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
1.724.286,00
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање пута Сјеверин – Стрмац 1200 м
1.000.000,00
Година почетка финансирања:
2015
Година завршетка финансирања:
2019
Вредност пројекта:
15.000.000,00
Извор финансирања: буџет -5.000.000-Република 10.000.000.00
Асфалтирање пута капела Добриловићи-Тице
860.880,00
300 м
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
860.880,00
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање улице 29. Октобра на Јармовцу –
292.500,00
120 м
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
292.500,00
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање дела улице Рефика Кочевића 150 м
450.000,00
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
450.000,00
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање пута на Зеленцу који се прик. на
706.935,00
ул. 4. Кра. 225 м
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
706.935,00
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање прилазног пута у Мраморју
125.875,00
(Лангуре) 50 м
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
125.875,00
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање улице у гајевима испод три
556.500,00
монтажне куће 200 м
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Наставак асфалта ка Прибојским Голешима 500
м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање пута ка Лунићима 500 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање пута П.Бања- ж.станица у
Потпећу 950 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање пута Касидоли-куће Новаковића
250 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање пута Мали Саставци-Замрштен
400 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пресвлачење асфалтом пута Десетачки пут ка
ул. Вука Караџића 150 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање пута Кожара-Орлосед 400 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Кутловцу, наставак од краја асфалтакапела 1.040 м и прилазни пут за Костиће 75 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Рачи крак Којадиновић 400 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Рачи железничка станица – Газдићи 300 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:

556.500,00
1.395.540,00

0,00

0,00

1.401.000,00
2017
2017
1.401.000,00

0,00

0,00

2.607.561,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.116.000,00
2017
2017
1.116.000,00

0,00

0,00

2.991.912,00

0,00

0,00

1.313.000,00
2017
2017
1.113.000,00

0,00

0,00

835.000,00
2017
2017

0,00

0,00

2017
2017
1.395.540,00

2017
2017
2.607.561,00
835.000,00
2017
2017
835.000,00
1.252.000,00
2017
2017
1.252.000,00
300.000,00
2017
2017
300.000,00

2017
2017
2.991.912,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Рачи за Пуриће два крака 160 м + 130 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Прилазни пут гробљу-Ћирковићи МЗ Кратово
280 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у П. Глави наставак од ул. 8 марта према
репетитору 250 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Прибојској Бањи крак према Мандићима
140 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Прикључни пут на Првомајску ул.-пут за Бојиће
100 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут Валовље-Јевтов гроб-Ливаде, МЗ
Саставцима – 1700 м учешће 5.000 е
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Мажићима, наставак од краја асфалта,
крак Милошевићи 1230 м учешће 5.000 е
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Стари пут за Брезна, наставак од краја
асфалта – 700 м учешће 5.000 е
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Добриловићима, наставак од краја
асфалта, капела – Тице 700 м учешће 6.000 е
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Кратово крак Гудурићи 300 м

835.000,00
678.600,00
2017
2017
678.600,00

0,00

0,00

690.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017
2017
690.000,00
686.875,00
2017
2017
686.875,00
539.350,00
2017
2017
539.350,00
366.600,00
2017
2017
366.600,00
7.000.000,00
2017
2017
7.000.000,00
4.700.000,00
2017
2017
4.700.000,00
1.500.000,00
2017
2017
1.500.000,00
2.100.000,00
2017
2017
2.100.000,00
700.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање прилазног пута на улицу
Драгољуба Савића 120 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Реконструкција пута Сиповићи-Марјановићи
асфалтирање и крак Симовићима 130+70+50 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Челицама 150 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Главни пут у Рачи 270 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Потпећу, крак Караџићи, Бајевићи 150 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Калафатима, кућа Пашовића, преп.-300м
(учешће 1.500 еур)
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут Б. Чамац-Добриловићи ка Самарџићима 600
м
учешће 4.000 е
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут Крајчиновићи - Јаховићи 150м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут Црнузи - Гребериние - 735м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут Хер Голеша - Велика Њива (Човићи) - 850м
Година почетка финансирања:

2017
2017
700.000,00
270.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00
2017
2017
320.000,00

0,00

0,00

780.000,00
2017
2017
780.000,00

0,00

0,00

320.000,00
2017
2017
320.000,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645.975,00
2017
2017
645.975,00

0,00

0,00

3.471.979,00
2017
2017
3.471.979,00

0,00

0,00

3.478.622,00
2017

0,00

0,00

2017
2017
270.000,00
750.000,00
2017
2017
750.000,00

2017
2017
900.000,00

1.464.000,00
2017
2017
1.464.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут Мажићи - Баковићи - 1300м (учешће 10.000
еур)
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут Хер Голеша - Црнетићи (црква Ођа) - 1000м
(учешће 7.000 еур)
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут Крајчиновићи - Заостро - 750м (учешће 5.000
еур)
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

2017
3.478.622,00

АТАРСКИ ПУТЕВИ

8.928.000,00

Пут у Ритошићима 1000 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Грабовици 800 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут од Остојића ка Ступовима у
Калуђеровићима 1000 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Брезнима(стари пут)1000м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Батковићима- Стојнићи-Станковићи 1000
м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Ожљу-Србљановићи- Врбово 1500 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
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4.723.295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

620.000,00
2017
2017
620.000,00

0,00

0,00

496.000,00
2017
2017
496.000,00

0,00

0,00

620.000,00

0,00

0,00

620.000,00
2017
2017
620.000,00

0,00

0,00

620.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017
2017
5.953.295,00
3.720.880,00
2017
2017
4.581.880,00
3.027.936,00
2017
2017
3.642.936,00

2017
2017
620.000,00

2017
2017
620.000,00
930.000,00
2017
2017
930.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Пут у При. Голешима од локве до Цркве на
Растини 5000 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Мажићима дом – Беновићи 1300 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Кнежевој реци-Гођашина 800м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут за Шиљке МЗ Забрњица 1000 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
ОДРЖАВАЊЕ

511
69

70

71

72

73

74

Крпљење ударних рупа на подручју града
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Санација плочастих мостова (зависно од
потребе хитности) –два моста СјеверинСтрмац
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Испорука бетонских цеви за пропусте по
захтеву грађана
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Уградња цевастих пропуста са прочишћавањем
путева у хитним случајевима (хит.
интервенције)
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Одржавање висећих мостова
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Прочишћавање запушених пропуста на градском
подручју
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
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3.100.000,00

0,00

0,00

806.000,00
2017
2017
806.000,00

0,00

0,00

496.000,00
2017
2017
4.960.000,00

0,00

0,00

620.000,00
2017
2017
620.000,00

0,00

0,00

7.000.000,00
2017
2017
7.000.000,00

0,00

0,00

2.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00
2017
2017
700.000,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

0,00

2017
2017
3.100.000,00

16.900.000,00

2017
2017
2.800.000,00
1.500.000,00
2017
2017
1.500.000,00

1.200.000,00
2017
2017
1.200.000,00

2017
2017

Број 5/2017

75
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Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Израда потпорних зидова
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

1.200.000,00
2.500.000,00
2017
2017
2.500.000,00

0,00

0,00

511

ЗГРАДЕ ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА

117.500.000,00

12.000.000,00

11.000.000,00

511

ПУТЕВИ + АТАРСКИ ПУТЕВИ + ОДРЖАВАЊЕ

119.599.895,00

0,00

0,00

511

УКУПНО

237.099.895,00

12.000.000,00

11.000.000,00

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 3.
"Члан 3. мења се и гласи
Укупни расходи и издаци укључујући и расходе за отплату главнице дуга, у износу од
1.189.090.850 динара финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и
врстама издтатака и то:"
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ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО
За период: 01.01.2017 - 31.12.2017
01

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Функц.
Број
класифика. позиције

Аналитика

Економ.
класифи.

Средства
из
буџета
01

Опис

Средства из
сопствених
извора
04

Средства из
осталих
извора

Укупно

Структура
у
%

Раздео
1
Глава 1.01

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 2101-0001 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА
0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ
Функц.кл. 111
111
111
1
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
111
2
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
111
3
415000 Накнаде трошкова за запослене
111
4
416000 Награде запосленима и остали посебни расходи
111
5
421000 Стални трошкови
111
6
422000 Трошкови путовања
111
7
423000 Услуге по уговору
111
8
426000 Материјал
111
9
465000 Остале текуће дотације
111
10
481000 Финансирање странака
111
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Укупно за раздео
1
Раздео
2
Глава 2.01
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 2101-0002 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА
ПА
Функц.кл. 111
111
111
11
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
111
12
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
111
13
415000 Накнаде трошкова за запослене
111
14
416000 Награде запосленима и остали посебни расходи
111
15
421000 Стални трошкови
111
16
422000 Трошкови путовања
111
17
423000 Услуге по уговору
111
18
426000 Материјал
111
19
465000 Остале текуће дотације
Укупно за функц.кл.
110
Укупно за главу 2.01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Глава 2.02
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 2101-0002 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА
ПА
Функц.кл. 111
111
111
20
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
111
21
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
111
22
415000 Накнаде трошкова за запослене
111
23
421000 Стални трошкови
111
24
422000 Трошкови путовања
111
25
423000 Услуге по уговору
111
26
426000 Материјал

13

2.436.000,00
438.000,00
33.800,00
150.000,00
57.000,00
40.000,00
6.352.000,00
160.000,00
430.000,00
570.000,00
10.666.800,00
10.666.800,00
10.666.800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.436.000,00
438.000,00
33.800,00
150.000,00
57.000,00
40.000,00
6.352.000,00
160.000,00
430.000,00
570.000,00
10.666.800,00
10.666.800,00
10.666.800,00

22,84
4,11
0,32
1,41
0,53
0,37
59,55
1,50
4,03
5,34
100,00
100,00
0,90

2.652.000,00
474.708,00
33.800,00
150.000,00
250.000,00
300.000,00
3.020.000,00
950.000,00
356.000,00
8.186.508,00
8.186.508,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.652.000,00
474.708,00
33.800,00
150.000,00
250.000,00
300.000,00
3.020.000,00
950.000,00
356.000,00
8.186.508,00
8.186.508,00

32,39
5,80
0,41
1,83
3,05
3,66
36,89
11,60
4,35
100,00
53,82

1.980.000,00
354.420,00
30.000,00
50.000,00
140.000,00
3.960.000,00
150.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.980.000,00
354.420,00
30.000,00
50.000,00
140.000,00
3.960.000,00
150.000,00

28,19
5,05
0,43
0,71
1,99
56,37
2,14

ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО
За период: 01.01.2017 - 31.12.2017
01

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Функц.
Број
класифика. позиције

Аналитика

Економ.
класифи.

Опис

111
27
465000 Остале текуће дотације
Укупно за функц.кл.
111
Укупно за главу 2.02 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Укупно за раздео 2
Раздео 3
Глава 3.01
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА
0004 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
330
Функц.кл. 330
330
28
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
330
29
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
330
30
414000 Социјална давања запосленим
330
31
415000 Накнаде трошкова за запослене
330
32
421000 Стални трошкови
330
33
422000 Трошкови путовања
330
34
423000 Услуге по уговору
35
425000 Текуће поправке и одржавање
330
36
426000 Материјал
330
37
465000 Остале текуће дотације по закону
330
38
512000 Машине и опрема
330
Укупно за функц.кл.
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Укупно за главу 3.01
Ukupno za razdeo 3
Раздео 4
Глава 4.01
ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА
Функц.кл. 130
Извршни и законодавни органи
130
39
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
130
40
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
130
41
414000 Социјална давања запосленима
130
42
415000 Накнаде трошкова за запослене
130
43
416000 Награде запосленима и остали посебни расходи
130
44
421000 Стални трошкови
130
45
422000 Трошкови путовања
130
46
423000 Услуге по уговору
130
47
424000 Специјализоване услуге
130
48
425000 Текуће поправке и одржавање
130
49
426000 Материјал
130
50
463000 Остале дотације и трансфери - наменски трансфери
130
51
465000 Остале текуће дотације по закону
130
52
482000 Порези обавезне таксе казне и пенали
130
53
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова
130
54
511000 Зграде и грађевински објекти
130
55
512000 Машине и опрема
14

Средства
из
буџета
01
360.000,00
7.024.420,00
7.024.420,00
15.210.928,00

Средства из
сопствених
извора
04
0,00
0,00
0,00
0,00

1.445.852,00
259.461,00
5.000,00
33.100,00
30.000,00
44.000,00
15.000,00
12.000,00
67.000,00
200.284,00
50.000,00
2.161.697,00
2.161.697,00
2.161.697,00

38.638.645,00
7.415.800,00
1.710.000,00
1.050.000,00
510.000,00
4.500.000,00
217.000,00
5.400.000,00
120.000,00
900.000,00
2.010.000,00
1.000,00
4.598.000,00
620.000,00
6.500.000,00
400.000,00
1.200.000,00

Средства из
осталих
извора

Укупно

Структура
у
%

0,00
0,00
0,00
0,00

360.000,00
7.024.420,00
7.024.420,00
15.210.928,00

5,12
100,00
46,18
1,28

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.445.852,00
259.461,00
5.000,00
33.100,00
30.000,00
44.000,00
15.000,00
12.000,00
67.000,00
200.284,00
50.000,00
2.161.697,00
2.161.697,00
2.161.697,00

66,89
12,00
0,23
1,53
1,39
2,04
0,69
0,56
3,10
9,27
2,31
100,00
100,00
0,18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

38.638.645,00
7.415.800,00
1.710.000,00
1.050.000,00
510.000,00
4.500.000,00
217.000,00
5.400.000,00
120.000,00
900.000,00
2.010.000,00
1.000,00
4.598.000,00
620.000,00
6.500.000,00
400.000,00
1.200.000,00

16,84
3,23
0,75
0,46
0,22
1,96
0,09
2,35
0,05
0,39
0,88
0,00
2,00
0,27
2,83
0,17
0,52

ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО
За период: 01.01.2017 - 31.12.2017
01

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Функц.
Број
класифика. позиције

130
130
130
130
130
130
Укупно за функц.кл.

56
57
58
59
60
61

Аналитика

130

Економ.
класифи.

Опис

513000 Остале некретнине и опрема
511000 Зграде и граðевински објекти - управа
511000 Зграде и грађевински објекти - пројекти
512000 Машине и опрема - пројекти
541000 Побољшање земљишта - санација клизишта
621000 Набавка финансијске имовине - Откуп акција ФАП-а
Извршни и законодавни органи

ПА
0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Функц.кл. 130
Извршни и законодавни органи
130
62
499000 Средства резерве - текућа резерва
Укупно за функц.кл.
130
Извршни и законодавни органи
ПА
0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Функц.кл. 130
Извршни и законодавни органи
130
63
499000 Средства резерве - стална резерва
Укупно за функц.кл.
130
Извршни и законодавни органи
ПА
0007 - ПРОГРАМИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Функц.кл. 130
Извршни и законодавни органи
130
64
481000 Дотације невладиним организацијама
Укупно за функц.кл.
130
Извршни и законодавни органи
ПА
0015 - ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Функц.кл. 130
Извршни и законодавни органи
130
65
484000 Накнада штете од елементарних непогода
Укупно за функц.кл.
130
Извршни и законодавни органи
ПА
0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функц.кл. 840
Дотације неваладиним организацијама и осталим непрофитним институцијама
840
66
481000 Дотација невладиним организацијама- распоред по конкурсу
840
67
481000 Дотације верским заједницама- Православна верска заједница
Укупно за функц.кл.
840
Дотације неваладиним организацијама и осталим непрофитним институцијама
ПА
0003 УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ
Функц.кл. 170
Трансакције јавног дуга
170
68
441000 Отплата домаћих камата
170
69
611000 Отплата главнице домаћим кредиторима
Укупно за функц.кл.
170
Трансакције јавног дуга
Укупно за главу 4.01
ОПШТИНСКА УПРАВА
Глава 4.02
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА
0002 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160
Функц.кл. 160
160
70
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
160
71
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
160
72
414000 Социјална давања запосленим
160
73
421000 Стални трошкови
160
74
423000 Трошкови за рад савета
160
75
423000 Услуге по уговору
15

Средства
из
буџета
01
100.000,00
16.500.000,00
7.000.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00
122.000.000,00
229.390.445,00

Средства из
сопствених
извора
04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.000.000,00
8.000.000,00

Средства из
осталих
извора

Укупно

Структура
у
%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100.000,00
16.500.000,00
7.000.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00
122.000.000,00
229.390.445,00

0,04
7,19
3,05
1,31
2,18
53,18
0,78

0,00
0,00

0,00
0,00

8.000.000,00
8.000.000,00

100,00
0,03

2.000.000,00
2.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.000.000,00
2.000.000,00

100,00
0,01

100.000,00
100.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100.000,00
100.000,00

100,00
0,00

3.000.000,00
3.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.000.000,00
3.000.000,00

100,00
0,01

6.000.000,00
1.500.000,00
7.500.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6.000.000,00
1.500.000,00
7.500.000,00

80,00
20,00
0,03

3.500.000,00
39.000.000,00
42.500.000,00
292.490.445,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3.500.000,00
39.000.000,00
42.500.000,00
292.490.445,00

8,24
91,76
0,15
25,19

544.452,00
97.440,00
10.000,00
600.000,00
700.000,00
700.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

544.452,00
97.440,00
10.000,00
600.000,00
700.000,00
700.000,00

10,88
1,95
0,20
11,99
13,99
13,99

ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО
За период: 01.01.2017 - 31.12.2017
01

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Функц.
Број
класифика. позиције

160
160
160
160
160
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.02
Глава 4.03

76
77
78
79
80

Функц.кл. 620
81
620
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.03
Глава 4.04
Функц.кл. 130
130
82
Укупно за функц.кл.
Функц.кл. 130
130
83
Укупно за функц.кл.
Функц.кл. 620
620
Укупно за функц.кл.

84
247

Функц.кл. 620
620
85
Укупно за функц.кл.
Функц.кл. 620
620
86
Укупно за функц.кл.
Функц.кл. 620
620
248
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.04
Глава 4.05

Аналитика

Економ.
класифи.

424000
426000
463000
465000
511000

Опис

Остале специјализоване услуге
Материјал
Донације и трансфери - наменски трансфери
Остале текуће дотације по закону
Зграде и грађевински објекти

160
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ПРОГРАМ 1101 ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ПА
0001 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
620
511000 Зграде и грађевински објекти - Пројектно планирање
620
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПРОГРАМ 1102 ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПА
0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ
Извршни и законодавни органи
451000 Субвенција "Депонија Бањица''
130
Извршни и законодавни органи
ПА
0011 ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи
451000 Субвенција јкп "услуга"
130
Извршни и законодавни органи
ПА
0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ
620
424000 Јавна хигијена
511000 Израда колектора на депонији смећа
620
ПА
0002 УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА
620
424000 Уређење и одржавање зеленила
620
ПА
0001 ЈАВНА РАСВЕТА
620
424000 Јавна расвета
620
ПА
0007 ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
620
512000 Опрема за производњу и дистрибуцију топлотне енергије
620
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПРОГРАМ 1501 ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПА
0001 УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА

16

Средства
из
буџета
01
1.000.000,00
150.000,00
10.000,00
71.328,00
1.120.000,00
5.003.220,00
5.003.220,00

Средства из
сопствених
извора
04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00

Средства из
осталих
извора

Укупно

Структура
у
%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.000.000,00
150.000,00
10.000,00
71.328,00
1.120.000,00
5.003.220,00
5.003.220,00

19,99
3,00
0,20
1,43
22,39
100,00
0,43

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00

100,00
100,00
0,52

1.500.000,00
1.500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.500.000,00
1.500.000,00

17,65
0,01

5.000.000,00
5.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.000.000,00
5.000.000,00

100,00
0,03

32.808.906,00
2.000.000,00
34.808.906,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

32.808.906,00
2.000.000,00
34.808.906,00

94,25
5,75
0,18

6.000.000,00
6.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6.000.000,00
6.000.000,00

100,00
3,10

56.000.000,00
56.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

56.000.000,00
56.000.000,00

100,00
28,97

90.000.000,00
90.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

90.000.000,00
90.000.000,00

100,00
297,70

193.308.906,00

0,00

0,00

193.308.906,00

16,65

ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО
За период: 01.01.2017 - 31.12.2017
01

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Функц.
Број
класифика. позиције

Аналитика

Економ.
класифи.

Средства
из
буџета
01

Опис

Функц.кл. 411
Општи економски и комерцијални послови
411
87
465000 Остале текуће дотације - Индустријски паркови
411
88
465000 Остале текуће дотације - Слободна зона Прибој
411
Укупно за функц.кл.
Општи економски и комерцијални послови
ПА
0003 ПОДСТИЦАЈ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Функц.кл. 411
Општи економски и комерцијални послови
411
89
465000 Остале текуће дотације - РРА "Златибор"
90
421000 Стални трошкови
91
423000 Услуге по уговору
92
426000 Материјал
411
Укупно за функц.кл.
Општи економски и комерцијални послови
ПА
0003 ПОДСТИЦАЈ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
620
Функц.кл. 620
620
93
451000 Текуће субвенције за развој заједнице
94
441000 Отплата домаћих камата
620
Укупно за функц.кл.
ПА
0002 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Функц.кл. 620
Развој заједнице
481000 Тржиште рада - Средства за јавне радове
620
95
481000 Тржиште рада - Средства за приправнике
620
96
481000 Дотације - Подстицај запошљавања бивших радника ФАП-а
97
481000 Дотације - Подстицај запошљавања
620
98
Укупно за функц.кл.
620
Развој заједнице
Укупно за главу 4.05
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Глава 4.06
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИБОЈ
ПРОГРАМ 1502 ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПА
0001 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА
473
Функц.кл. 473
99
473
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
100
473
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
101
473
414000 Социјална давања запосленим
102
473
415000 Накнаде трошкова за запослене
103
473
421000 Стални трошкови
104
473
422000 Трошкови путовања
105
473
423000 Услуге по уговору
106
473
425000 Текуће поправке и одржавање
107
473
426000 Материјал
108
473
463000 Донације и трансфери - наменски трансфери
109
473
465000 Остале текуће дотације по закону
110
473
482000 Порези и обавезне таксе
111
473
512000 Нефинансијска имовина
473
Укупно за функц.кл.
ПА
0002 УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ
473
Функц.кл. 473
473
112
421000 Стални трошкови
473
113
422000 Трошкови путовања
17

Средства из
сопствених
извора
04

Средства из
осталих
извора

Укупно

Структура
у
%

28.204.800,00
7.958.000,00
36.162.800,00

2.026.560,00
315.000,00
2.341.560,00

0,00
0,00
0,00

30.231.360,00
8.273.000,00
38.504.360,00

78,51
21,49
25,84

7.315.000,00
1.118.000,00
10.000,00
57.000,00
8.500.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.315.000,00
1.118.000,00
10.000,00
57.000,00
8.500.000,00

86,06
13,15
0,12
0,67
0,06

2.000.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.000.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00

40,00
60,00
3,36

5.000.000,00
7.000.000,00
60.000.000,00
25.000.000,00
97.000.000,00
146.662.800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.341.560,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.000.000,00
7.000.000,00
60.000.000,00
25.000.000,00
97.000.000,00
149.004.360,00

5,15
7,22
25,77
65,10
12,83

3.675.542,00
707.465,00
0,00
80.000,00
730.000,00
100.000,00
2.130.000,00
15.000,00
435.000,00
1.000,00
487.596,00
300.000,00
480.000,00
9.141.603,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275.000,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
515.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.675.542,00
707.465,00
0,00
80.000,00
730.000,00
100.000,00
2.405.000,00
15.000,00
675.000,00
1.000,00
487.596,00
300.000,00
480.000,00
9.656.603,00

38,06
7,33
0,00
0,83
7,56
1,04
24,91
0,16
6,99
0,01
5,05
3,11
4,97
81,96

20.000,00
100.000,00

25.000,00
0,00

0,00
0,00

45.000,00
100.000,00

2,12
4,71

ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО
За период: 01.01.2017 - 31.12.2017
01

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Функц.
Број
класифика. позиције

Аналитика

Економ.
класифи.

Опис

473
114
423000 Услуге по уговору
473
115
426000 Материјал
473
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.06
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИБОЈ
Глава 4.07
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ПРОГРАМ 0101 ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПА
0001 ПОЉОПРИВРЕДА
Функц.кл. 421
Пољопривреда
116
441000 Отплата камата за пољопривредне кредите
421
117
424000 Специјализоване услуге за пољпривреду
118
421000 Стални трошкови
421
119
451000 Субвенције за пољопривреду
421
Укупно за функц.кл.
421
Пољопривреда
Укупно за главу 4.07
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Глава 4.08
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 0401 ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПА
0001 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
500
Функц.кл. 500
500
120
423000 Услуге по уговору
500
121
424000 Специјализоване услуге
500
122
426000 Материјал
500
123
511000 Капитално одржавање објеката
500
124
512000 Машине и опрема
500
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.08
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Глава 4.09
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОГРАМ 0701 ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
ПА
0001 УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈОМ -Повећање безбедности у саобраћају и јавни превоз
Функц.кл. 130
130
125
424000 Специјализоване услуге - Повећање безбедности у саобраћају
130
130
126
451000 Субвениције за јавни превоз (ђаци и пензионери)
Укупно за функц.кл.
130
ПА
0002 ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
620
Функц.кл. 620
620
127
424000 Трошкови рада булдожера
620
128
424000 Специјализоване услуге
620
129
424000 Одржавање путева
620
130
426000 Материјал
620
131
511000 Изградња улица и путева
620
132
511000 Изградња улица и путева - атарски путеви
620
133
511000 Изградња улица и путева - капитално оддржавање путева
620
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.09
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Глава 4.10
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМ 2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
18

Средства
из
буџета
01
1.560.000,00
160.000,00
1.840.000,00
10.981.603,00

Средства из
сопствених
извора
04
200.000,00
60.000,00
285.000,00
800.000,00

1.500.000,00
2.400.000,00
3.000.000,00
6.100.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00

Средства из
осталих
извора

Укупно

Структура
у
%

0,00
0,00
0,00
0,00

1.760.000,00
220.000,00
2.125.000,00
11.781.603,00

82,82
10,35
18,04
1,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.500.000,00
2.400.000,00
3.000.000,00
6.100.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00

11,54
18,46
23,08
46,92
100,00
1,12

300.000,00
530.000,00
120.000,00
250.000,00
2.800.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

300.000,00
530.000,00
120.000,00
250.000,00
2.800.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00

7,50
13,25
3,00
6,25
70,00
100,00
0,34

3.000.000,00
13.000.000,00
16.000.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3.000.000,00
13.000.000,00
16.000.000,00

18,75
81,25
9,83

5.000.000,00
11.884.000,00
7.300.000,00
3.000.000,00
93.771.895,00
8.928.000,00
16.900.000,00
146.783.895,00
162.783.895,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.000.000,00
11.884.000,00
7.300.000,00
3.000.000,00
93.771.895,00
8.928.000,00
16.900.000,00
146.783.895,00
162.783.895,00

3,41
8,10
4,97
2,04
63,88
6,08
11,51
90,17
14,02

ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО
За период: 01.01.2017 - 31.12.2017
01

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Функц.
Број
класифика. позиције

Аналитика

Економ.
класифи.

Средства
из
буџета
01

Опис

ПА
0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА
911
Функц.кл. 911
911
134
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
911
135
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
911
136
414000 Социјална давања запосленима
911
137
415000 Накнаде трошкова за запослене
911
138
416000 Награде запосленима и остали посебни расходи
911
139
421000 Стални трошкови
911
140
422000 Трошкови путовања
911
141
423000 Услуге по уговору
911
142
424000 Специјализоване услуге
911
143
425000 Текуће поправке и одржавање
911
144
426000 Материјал
911
145
465000 Остале текуће дотације по закону
911
146
472000 Накнаде за социјалну заштиту
911
147
482000 Порези, обавезне таксе и казне
911
148
511000 Зграде и грађевински објекти
911
149
512000 Машине и опрема
911
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.10
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Глава 4.11
ОСНОВНО ОБРАЗОВЊЕ
ПРОГРАМ 2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПА
0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА
912
Функц.кл. 912
912
150
463000 ОШ ''Бранко Радичевић''
912
151
463000 ОШ ''Вук Караџић''
912
152
463000 ОШ ''Десанка Максимовић''
912
153
463000 ОШ ''Никола Тесла''
912
154
463000 ОШ ''Благоле Полић''
912
155
463000 ОШ ''9. мај''
912
156
463000 Основна музичка школа
912
157
472000 Остале накнаде за образовање - деца са сметњама у развоју
912
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.11
ОСНОВНО ОБРАЗОВЊЕ
Глава 4.12
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВЊЕ
ПРОГРАМ 2003 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ПА
0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
920
Функц.кл. 920
920
158
463000 Машинско-електротехничка школа
920
159
463000 Гимназија
920
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.12
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВЊЕ
Глава 4.13
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
ПРОГРАМ 0901 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
ПА
0001 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ
Функц.кл. 040
040
19

Средства из
сопствених
извора
04

Средства из
осталих
извора

Укупно

Структура
у
%

44.166.357,00
7.905.778,00
1.500.000,00
100.000,00
780.000,00
3.000.000,00
0,00
305.000,00
0,00
1.000.000,00
1.400.000,00
6.110.000,00
320.000,00
0,00
700.000,00
516.000,00
67.803.135,00
67.803.135,00

424.200,00
75.932,00
100.000,00
893.000,00
0,00
2.246.000,00
430.000,00
850.000,00
550.000,00
500.000,00
5.295.884,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
390.000,00
11.800.016,00
11.800.016,00

5.257.905,00
941.165,00
3.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.099.070,00
10.099.070,00

49.848.462,00
8.922.875,00
5.500.000,00
993.000,00
780.000,00
5.246.000,00
430.000,00
1.155.000,00
550.000,00
1.500.000,00
6.695.884,00
6.110.000,00
320.000,00
45.000,00
700.000,00
906.000,00
89.702.221,00
89.702.221,00

55,57
9,95
6,13
1,11
0,87
5,85
0,48
1,29
0,61
1,67
7,46
6,81
0,36
0,05
0,78
1,01
100,00
7,73

11.736.000,00
15.228.000,00
8.100.000,00
4.687.785,00
2.300.000,00
5.541.500,00
301.000,00
720.000,00
48.614.285,00
48.614.285,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.736.000,00
15.228.000,00
8.100.000,00
4.687.785,00
2.300.000,00
5.541.500,00
301.000,00
720.000,00
48.614.285,00
48.614.285,00

24,14
31,32
16,66
9,64
4,73
11,40
0,62
1,48
1,00
4,19

14.513.742,00
7.725.000,00
22.238.742,00
22.238.742,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

14.513.742,00
7.725.000,00
22.238.742,00
22.238.742,00

65,26
34,74
100,00
1,92

ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО
За период: 01.01.2017 - 31.12.2017
01

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Функц.
Број
класифика. позиције

Аналитика

Економ.
класифи.

Опис

160
472000 Подстицај наталитета
040
161
472000 Вантелесна оплодња
040
162
472000 Ученичке награде и помоћ студентима
040
163
472000 Накнада за ђаке пешаке
040
Укупно за функц.кл.
040
Глава 4.05
Центар за социјални рад
ПРОГРАМ 0901 ПРОГРАМ 11- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
ПА
0001 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ
090
Функц.кл.
090
164
472000 Средства за проширене видове социјалне помоћи
090
165
472000 Помоћ у кући
090
166
472000 Боравак деце без родитељског старања у стану за осамостљивање
090
Укупно за функц.кл.
ПА
0002 ПРИХВАТИЛИШТА, ПРИХВАТНЕ СТАНИЦЕ И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА
090
Функц.кл.
090
167
472000 Финансирање центра за злостављана лица
090
168
472000 Дневни боравак за децу
090
169
472000 Дневни боравак за стара лица
170
090
463000 Трансфери осталим нивоима власти - рад центра за социјални рад
171
090
463000 Трансфери осталим нивоима власти - наменски трансфери
090
Укупно за функц.кл.
ПА
0005 АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА
090
Функц.кл.
090
172
481000 ОО Црвени крст Прибој
090
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.13
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Глава 4.14
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПРОГРАМ 1801 ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПА
0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
700
Функц.кл. 700
700
173
424000 Специјализоване услуге
700
174
465000 Остале дотације и трансфери
700
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.14
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Глава 4.15
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПРОГРАМ 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА
0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
Глава 4.15.1
ДОМ КУЛТУРЕ ''ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ''
820
Функц.кл. 820
820
175
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
820
176
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
820
177
414000 Социјална давања запосленима
820
178
415000 Накнаде трошкова за запослене
820
179
416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи
820
180
421000 Стални трошкови
820
181
422000 Трошкови путовања
20

Средства
из
буџета
01
5.000.000,00
2.000.000,00
9.000.000,00
1.100.000,00
17.100.000,00

Средства из
сопствених
извора
04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.000.000,00
4.000.000,00
440.000,00
12.440.000,00

Средства из
осталих
извора

Укупно

Структура
у
%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.000.000,00
2.000.000,00
9.000.000,00
1.100.000,00
17.100.000,00

29,24
11,70
52,63
6,43
0,34

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

8.000.000,00
4.000.000,00
440.000,00
12.440.000,00

64,31
32,15
3,54
24,77

2.300.000,00
880.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
5.969.705,00
14.149.705,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.300.000,00
880.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
5.969.705,00
14.149.705,00

16,25
6,22
28,27
7,07
42,19
28,17

6.540.000,00
6.540.000,00
50.229.705,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6.540.000,00
6.540.000,00
50.229.705,00

100,00
13,02
4,33

2.000.000,00
20.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2.000.000,00
20.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00

9,09
90,91
100,00
1,89

3.585.300,00
641.768,00
200.000,00
40.000,00
425.000,00
451.600,00
30.000,00

0,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00
200.000,00
31.900,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.585.300,00
641.768,00
200.000,00
72.000,00
425.000,00
651.600,00
61.900,00

42,05
7,53
2,35
0,84
4,98
7,64
0,73

ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО
За период: 01.01.2017 - 31.12.2017
01

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Функц.
Број
класифика. позиције

820
182
820
183
820
184
820
185
820
186
820
187
820
188
820
189
820
190
Укупно за функц.кл.

Аналитика

820
ПА
820

Економ.
класифи.

423000
424000
425000
426000
463000
465000
472000
482000
512000

Опис

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Донације и трансфери - наменски трансфери
Остале текуће дотасије по закону
Академскенаграде
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема

0002 ПОДСТИЦАЈ КУЛТУРНОМ И УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ
Функц.кл. 820
820
191
424000 Специјализоване услуге
820
192
423000 Услуге по уговору
820
193
426000 Mатеријал
820
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.15.1 ДОМ КУЛТУРЕ ''ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ''
Глава 4.15.2
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ
ПРОГРАМ 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА
0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
820
Функц.кл. 820
194
820
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
195
820
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
196
820
414000 Социјална давања запосленим
197
820
415000 Накнаде трошкова за запослене
246
416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи
198
820
421000 Стални трошкови
199
820
422000 Трошкови путовања
200
820
423000 Услуге по уговору
201
820
425000 Текуће поправке и одржавање
202
820
426000 Материјал
820
463000 Донације и трансфери - наменски трансфери
203
204
820
465000 Остале текуће дотасије по закону
205
820
511000 Зграде и грађевински објекти
206
820
512000 Машине и опрема
820
Укупно за функц.кл.
ПА
0002 ПОДСТИЦАЈИ КУЛТУРНОМ И УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ
820
Функц.кл. 820
207
422000 Трошкови путовања
820
208
423000 Услуге по уговору
820
209
424000 Специјализоване услуге
820
210
426000 Материјал
820
820
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.15.2 ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ
ПРОГРАМ 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
21

Средства
из
буџета
01
1.465.933,00
0,00
350.000,00
125.000,00
1.000,00
454.399,00
0,00
0,00
80.000,00
7.850.000,00

Средства из
сопствених
извора
04
180.000,00
25.000,00
50.000,00
125.000,00
0,00
0,00
25.000,00
8.100,00
0,00
677.000,00

250.000,00
2.290.000,00
460.000,00
3.000.000,00
10.850.000,00

Средства из
осталих
извора

Укупно

Структура
у
%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.645.933,00
25.000,00
400.000,00
250.000,00
1.000,00
454.399,00
25.000,00
8.100,00
80.000,00
8.527.000,00

19,30
0,29
4,69
2,93
0,01
5,33
0,29
0,09
0,94
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
677.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

250.000,00
2.290.000,00
460.000,00
3.000.000,00
11.527.000,00

8,33
76,33
15,33
100,00
27,29

3.641.800,00
651.900,00
98.781,00
85.000,00
350.000,00
698.000,00
40.000,00
198.700,00
100.000,00
150.000,00
1.000,00
430.000,00
300.000,00
250.000,00
6.995.181,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.641.800,00
651.900,00
98.781,00
85.000,00
350.000,00
698.000,00
40.000,00
198.700,00
100.000,00
150.000,00
1.000,00
430.000,00
300.000,00
250.000,00
6.995.181,00

52,06
9,32
1,41
1,22
5,00
9,98
0,57
2,84
1,43
2,14
0,01
6,15
4,29
3,57
100,00

186.000,00
100.000,00
650.000,00
295.000,00
1.231.000,00
8.226.181,00

0,00
50.000,00
6.260.000,00
875.750,00
7.185.750,00
7.185.750,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

186.000,00
150.000,00
6.910.000,00
1.170.750,00
8.416.750,00
15.411.931,00

2,21
1,78
82,10
13,91
100,00
36,49

ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО
За период: 01.01.2017 - 31.12.2017
01

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Функц.
Број
класифика. позиције

Аналитика

Економ.
класифи.

Средства
из
буџета
01

Опис

ПА
0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
Глава 4.15.3
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
820
Функц.кл. 820
211
820
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
212
820
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
213
820
414000 Социјална давања запосленим
214
820
415000 Накнаде трошкова за запослене
215
820
421000 Стални трошкови
216
820
422000 Трошкови путовања
217
820
423000 Услуге по уговору
218
820
424000 Специјализоване услуге у култури
219
820
425000 Текуће поправке и одржавање
220
820
426000 Материјал
820
463000 Донације и трансфери - наменски трансфери
221
222
820
465000 Остале текуће дотације по закону
223
820
512000 Машине и опрема
224
820
515000 Нематеријална имовина
820
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.15.3 ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
ПРОГРАМ 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Глава 4.15.4
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
0004 - ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
ПА
830
Функц.кл. 830
225
481000 Дотације невладиним организацијама (по конкурсу)
111
Укупно за функц.кл.
830
Укупно за главу 4.15
Глава 4.16
Глава 4.16.1
Функц.кл.
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810

810

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ ИНФОРМИСАЊА
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПРОГРАМ 1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПА
0001 ПОДРШКА ОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА
СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПРИБОЈ
810
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
414000 Социјална давања запосленим
415000 Накнаде трошкова за запослене
416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи
421000 Стални трошкови
422000 Трошкови путовања
423000 Услуге по уговору
424000 Специјализоване услуге у култури
425000 Текуће поправке и одржавање
426000 Материјал
463000 Донације и трансфери - наменски трансфери
465000 Остале текуће дотације по закону
22

Средства из
сопствених
извора
04

Средства из
осталих
извора

Укупно

Структура
у
%

4.120.000,00
741.000,00
140.000,00
5.000,00
560.000,00
31.000,00
687.000,00
40.000,00
60.000,00
21.000,00
1.000,00
491.000,00
30.000,00
200.000,00
7.127.000,00
7.127.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
67.000,00
9.000,00
10.000,00
0,00
5.000,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
55.100,00
170.100,00
170.100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.120.000,00
741.000,00
140.000,00
5.000,00
627.000,00
40.000,00
697.000,00
40.000,00
65.000,00
45.000,00
1.000,00
491.000,00
30.000,00
255.100,00
7.297.100,00
7.297.100,00

56,46
10,15
1,92
0,07
8,59
0,55
9,55
0,55
0,89
0,62
0,01
6,73
0,41
3,50
100,00
17,28

8.000.000,00
8.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8.000.000,00
8.000.000,00

100,00
75,00

34.203.181,00

8.032.850,00

0,00

42.236.031,00

3,64

7.591.348,00
1.358.854,00
276.810,00
240.000,00
254.000,00
1.592.000,00
0,00
2.818.000,00
20.000,00
690.000,00
189.000,00
1.000,00
700.000,00

818.000,00
146.464,00
100.000,00
0,00
0,00
410.000,00
15.000,00
479.000,00
50.000,00
140.000,00
496.000,00
0,00
2.536,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.409.348,00
1.505.318,00
376.810,00
240.000,00
254.000,00
2.002.000,00
15.000,00
3.297.000,00
70.000,00
830.000,00
685.000,00
1.000,00
702.536,00

42,56
7,62
1,91
1,21
1,29
10,13
0,08
16,69
0,35
4,20
3,47
0,01
3,56

ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО
За период: 01.01.2017 - 31.12.2017
01

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Функц.
Број
класифика. позиције

Аналитика

Економ.
класифи.

Средства
из
буџета
01
1.280.000,00
40.000,00
17.051.012,00
17.051.012,00

Опис

810
239
511000 Капитално одржавање објеката
810
240
512000 Машине и опрема
810
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.16.1 СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПРИБОЈ
ПА
0001 ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА
СПОРТСКИ САВЕЗ ПРИБОЈ
Глава 4.16.2
810
810
Функц.кл.
Дотације спортским омладинским организацијама - Редовна
810
241
481000
1.000.000,00
делатност
Дотације спортским омладинским организацијама - Спортски
810
242
481000
23.400.000,00
клубови и манифестације
810

243

481000

Дотације спортским омладинским организацијама - Учешће у
програмима и пројектима

810

244

481000

Дотације спортским омладинским организацијама - Средства за
МОСИ игре

810
ПА
0005 - СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Функц.кл. 130
Извршни и законодавни органи
130
245
481000 Дотације невладиним организацијама
Укупно за функц.кл.
130
Извршни и законодавни органи
Укупно за функц.кл.

Укупно за главу 4.16
Укупно за раздео 4
УКУПНО БК

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
01

ОПШТИНА ПРИБОЈ

23

1.500.000,00

Средства из
сопствених
извора
04
50.000,00
0,00
2.707.000,00
2.707.000,00

Средства из
осталих
извора

Укупно

Структура
у
%

0,00
0,00
0,00
0,00

1.330.000,00
40.000,00
19.758.012,00
19.758.012,00

6,73
0,20
100,00
40,61

0,00

0,00

1.000.000,00

3,65

0,00

0,00

23.400.000,00

85,40

0,00

0,00

1.349.667,00

4,93

1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

5,47

27.400.000,00

0,00

0,00

27.400.000,00

100,00

1.500.000,00
1.500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.500.000,00
1.500.000,00

100,00
3,08

45.951.012,00
1.125.270.929,00
1.153.310.354,00

2.707.000,00
25.681.426,00
25.681.426,00

0,00
10.099.070,00
10.099.070,00

48.658.012,00
1.161.051.425,00
1.189.090.850,00

4,19
97,64
100,00

Број 5/2017

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Прибој“.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.

____________________
На основу члана 32. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи (“Сл. Гласник РС “, број:
129/07, 83/2014-др. закон и 101/2016 – др. закон) и члана 33 а у вези са чланом 36. Закона о јавном дугу
(„Сл. гласник РС“број: 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015), члана 46. тачка 16. Статута општине
Прибој (“Сл. Лист општине Прибој“ број:12/2006) Скупштина општине Прибој на седници одржаној
24.05.2017. године донела је:
ОДЛУКУ
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Члан 1.
Одобрава се задуживање општине Прибој код домаћих или иностраних поверилаца – пословних
банака у износу од 90.000.000,00 динара (деведесетмилионадинара) по претходно прибавњеном
мишљењу мишљењу Министарства финансија, Управа за трезор, број 401-829/2017-001 од 18. маја
2017. године.
Задуживање из претходног става врши се уз сагласност Министарства финансија Републике
Србије.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке, намењена су за финансирање и рефинансирање капиталних
инвестиција и то:
Нававка опреме за производњу и дистрибуцију топлотне енергије у износу од 90.000.000,00
динара;
Члан 3.
У циљу спровођења ове Одлуке, овлашћује се Председник општине, да у складу са законом,
упути јавни позив за прикупљање понуда за набавку финансијске услуге – кредита и образује комисију,
која ће спровести поступак набавке средстава из члана 1. ове Одлуке, у складу са законом.
Члан 4.
Овлашћује се Председник општине да закључи Уговор о задуживању са најповољнијим
повериоцем – пословном банком, након спроведеног поступка набавке и извештаја Комисије за
набавке.
Члан 5.
Рок за измирење дуга по основу задужења не може бити краћи од 1+5 година (1 година грејс
периода).
Члан 6.
Средства за измиривање обавеза по основу уговора из члана 4. ове Одлуке обезбедиће се у
буџету општине Прибој у складу са ставом 3. члана 36. Закона о јавном дугу.
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Члан 7.
Контролу наменског располагања средствима из члана 1. ове Одлуке вршиће Председник
општине и Општинска управа – Одељење за друштвене делантости, финансије и буџет, о чему ће
информисати Општинско веће и Скупштину најмање једном годишње.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02 - 20 од 24. 05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.

____________________
На основу члана 4. и 11. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', број: 21/2016) , члана 9. Закона о платама у државним органима и
јавним службама (''Службени гласник РС'', број: 34/01, 62/06, 55/13, 99/14 и 21/16),члана 2. и 5.Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним
службама (''Службени гласник РС'',број:12/2012) и члана 46. Статута општине Прибој (''Сл.лист
Општине Прибој'' 12/08) , Скупштина општине Прибој на седници одржаној 24.05.2017.године, донела
је
О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о платама, накнадама и другим примањима изабраних,
именованих, постављених лица у Скупштини општине Прибој
Члан 1.
У Одлуци о платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених
лица у Скупштини општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број: 2/04 и 2/13), члан 6. мења
се и гласи:
''Коефицијенти за утврђивање плата изабраних лица износе:
1. 7,74 за председника Општине
2. 7,60 за заменика председника Општине
3. 7,60 за председника Скупштине општине
4. 6,03 члан Општинско већа на сталном раду у Општини
Члан 2.
Члан 7. мења се и гласи:
''Коефицијенти за утврђивање плата постављених лица износе:
5. 14,85 за начелника Општинске управe
6. 14,85 за секретара Скупштине општине
7. 14,85 за општинског правобраниоца
8. 14,85 за помоћнике председника општине
Коефицијенти утврђени у ставу 1. овог члана увећавају се по основу сложености и одговорности
послова за додатни коефицијент 9,00.
Коефицијенти утврђени у ставу 1. и 2. овог члана увећавају се:
- 30% за начелника Општинске управе
- 30% за секретара Скупштине општине
- 18 % за помоћнике председника Општине
- 14% за општинског јавног правобраниоца
Члан 3.
После члана 7. додаје се члан 7а, који гласи:
'' Члан7а
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Појединачна решења о платама, накнадама и осталим примањима изабраних и постављених
лица доноси председник општине, а за председника општине надлежно радно тело Скупштине
општине.''
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02- 21 од 24.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.

____________________
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 43/13 УС, 50/13 УС, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), и члана 46. став 1.
тачка 6. Статута општине Прибој ("Службени лист општине Прибој", број 12/2008), Скупштина
општине Прибој, на седници одржаној 24.05.2017.године, доноси
ОДЛУКУ
о изради Измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Измене Плана генералне регулације градског подручја
општине Прибој (у даљем тексту Измена Плана).
Члан 2.
Оквирне границе обухвата Измене Плана су границе обухвата Плана генералне регулације
градског подручја општине Прибој (Службени лист Општине Прибој бр. 6/2013 и 2/2016).
Члан 3.
Рок израде Измене Плана је 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 4.
Предмет измене је редефинисање грађевинског реона ради стварања услова за решавање
имовинских односа у поступцима озакоњења објеката изграђених на земљишту у јавној својини и
корекција грађевинских линија према јавним саобраћајницама.
Члан 5.
Циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја су:
1. усклађивање планираних намена, површина и урбанистичких параметара са реалним
потребама становника, пословних и привредних субјеката;
2. активирање неизграђених површина и комплекса
Члан 6.
Средства за израду плана у износу од 500.000 динара (оквирна процена) обезбеђују се у буџету
општине Прибој или из других извора, у складу са законом.
Члан 7.
Јавни увид у Измену Плана врши у просторијама Општинске управе Прибој. Оглашавање јавног
увида врши се у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет страници
Општине Прибој.
Члан 8.
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Не израђује се стратешка процена утицаја Измене Плана на животну средину сагласно одлуци
Општинске управе Прибој, одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинскоправне послове број 350-10/2017 од 08.05.2017. године која чини саставни део ове одлуке.
Члан 9.
План се израђује у аналогном и дигиталном облику у три примерка.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Прибој".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-22 од 24.05.2017. године

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

____________________
На основу члана 68. став 1. и члана 100.став 3. 4. и 5.Закона о заштити животне средине
(„Сл.гласник РС“ број:135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС и 14/16)), члана
46. став 1.тачка 5. 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 24.05.2017.године, донела је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2017. ГОДИНУ
I Овим Програмом одређује се намена коришћења средстава која се прикупљају у буџетском
фонду за заштиту и унапређење животне средине општине Прибој за 2017. годину.
II За реализацију овог Програма користиће се средства планирана Одлуком о буџету општине
Прибој за 2017. годину, за буџетски фонд за заштиту животне средине у износу од 4.000.000,00 динара.
Планирана средства ће се убирати по основу накнада за заштиту и унапређење животне средине
у складу са чланом 85, 85а и 87. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број
135/04 и 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС и 14/16).
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 ------- 360.000,00
динара, и то за мониторинг:
- праћење квалитета ваздуха
- праћење нивоа комуналне буке
- праћење квалитета површинских вода
- мерења у животној средини по указаној потреби и по захтеву инспекције
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------- 370.000,00 динара и то:
Пројекти рекултивације, уређење јавних површина и санације, управљање отпадом, управљање
енергијом као и други пројекти од интереса за општину, а предлаже их општина, јавна предузећа,
стручне организације и установе.
Остале превентивне и подстицајне програме и пројекте за чијом се реализацијом укаже потреба.
Ови програми и пројекти биће реализовани у сарадњи са другим субјектима система заштите
животне средине.
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3. Инвестициони програми и пројекти од значаја за побољшање квалитета животне средине на
територији општине Прибој (суфинансирање у куповини опреме за заштиту животне средине) ---2.800.000,00 динара.
Ови програми и пројекти ће се реализовати на основу исказане потребе јавних предузећа преко
општине или на основу јавног конкурса .
4. Програми и пројекти невладиног сектора из области заштите животне средине -------430.000.00 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 на локалном и регионалном нивоу ----- 20.000,00 динара.
6. 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 општине. Комисија врши оцену сагласности пројекта са програмом коришћења средстава за
2017. 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
пољопривреде и заштите животне средине на предлог програма коришћења средстава буџетског фонда
за заштиту животне средине општине Прибој за 2017. годину.
IX Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине
објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број:501–51 од 24.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.

____________________
На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени Гласник РС“ бр. 10/13, 142/14 и 103/15) и члана 46. став 1. тачка 5. Статута општине
Прибој („Службени лист општине Прибој“ бр. 12/08), Скупштина општине Прибој, по претходно
прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине, на седници
одржаној 24.05.2017. године, донела је:

ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2017. ГОДИНУ
I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
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Анализа постојећег стања

1.1. Географске и административне карактеристике
Општина Прибој се налази у југозападном делу Републике Србије, на тромеђи Србије, Црне Горе,
Босне и Херцеговине (односно Републике Српске). Прибој је смештен у левкастом проширењу Лимске
котлине коју окружују планине Побијеник и Црни Врх. Град се наслања на обале Лима са обе стране у
дужини од око 5 km. Површина општине Прибој је 553 km2. У административном погледу Прибој је
општински центар са 14 месних заједница, 33 нaсеља и 24 катастарске општине. Просечна густина
насељености je 49 становника/км². Општина Прибој налази се у региону Шумадије и Западне Србије, а
према организацији републичке управе по управним окрузима припада Златиборском округу, од чијег
је центра, Ужица, удаљена око 70 km. Општина Прибој има изразито планински карактер – најнижа
надморска висина је 385 m, док је највиша 1500 m, а припада старовлашком делу Србије.
1.2. Природни услови и животна средина
Рељеф: Рељеф је претежно брдовит и веома дисециран већим бројем речица и притока. Све то чини да
обилује великим бројем нагиба разног степена на којима су земљишта и дубином профила и другим
особинама веома различита. Овакав рељеф чини земљиште неуједначеним и нестабилним, што је
особито уочљиво на њивама и у проређеној храстовој шуми где ерозија не дозвољава да се створи
дубљи слој генетички добро развијеног земљишта. Од савремених ерозивних процеса, на овом
подручју заступљени су: водна ерозија, клизишта и скипари. Водна ерозија представља доминантан
процес, који практично захвата велики део територије. Интензитет ерозије зависи од начина
искоришћавања земљишта и степена нагиба терена.
Педологија: Општина Прибој јужном и западном делу Србије, чији се земљишни покривач
карактерише врло разноврсним педолошким покривачем. Најзступљеније земљиште је смеђе
скелетоидно земљиште на дијабазу. Формирано је на брдско-планинској конфигурацији у условима
влажније климе која је карактеристична за подручје западне Србије. Иако је дијабаз, па према томе и
његов детритус базичног карактера због обилније влажности долази до релативно брзог испирања базе
и до закисељавања новонасталог земљишта. У морфолошком погледу ово земљиште је доста
неуједначеног карактера и хетерегоно. Смеђе скелетоидно земљиште на дијабазу у садашњим
приликама је углавном под вегетацијом шуме и траве. Иако је терен веома изломљен и стрм, у
условима доброг обраста процеси ерозије су слабије изражени, осим извесних површина које се
обрађују. Друга заступљеност је хумусно силикатним земљиштима (позната је и под називом
планинска црница). Хумусно силикатна земљишта са мање заступљеним скелетним одломцима
припадају групи апсолутно шумских земљишта, јер се на њему једино може гајити шума, пошто
садржи прилично скелета, који се лако односи (спира) приликом јачих падавина. Пораст траве на
пропланцима доста је спречен скелетним материјалом разбацаним по површини, а шуме махом борове
доста су проређене и деградиране. На генезу земљишта посебно утичу рељеф и геолошка подлога.
Подручје општине Прибој се одликује различитим типовима земљишта. Доминaнтну улогу на овом
подручју имају скелетна земљишта – литосоли. Везују се за активне и умртвљене шпаре долине Лима
и притока. Сиромашна су хранљивим материјама и немају привредни значај. По ободу Лима и притока
заступљена су колувијална земљишта. Колувијум спада у дубока земљишта са мало хумуса, и користи
се за производњу поврћа. Ту су још и хумусно-карбонатна земљишта на којима расту церове и букове
шуме. Ранкери су земљишта која заузимају 20% територије Општине. На њима се налазе шуме, ливаде
и пашњаци.
Клима: Општину Прибој карактерише изразит климатски геодиверзитет. На релативно малом простору
се смењују жупска, умерено континнетална и субалпска клима. Овако изразит климатски диверзитет је
последица велике рашчлањености рељефа и регионалних ветрова. Средња летња температура је 18,9
°C, средња зимска температура је 6 °C. Средња годишња температура у Прибоју је 9,3 °C, а на
висоравнима око 7,6 °C. Негативне средње месечне температуре у долини Лима су регистроване само
у јануару (– 0,3 °C) и фебруару (– 0,7 °C).
У условима субалпске и умерено континенталне климе средње месечне негативне температуре се
одражавају на дуго задражавање снега. То је релативно повољно за развој зимског туризма, нарочито
на пределима изнад 1200 m надморске висине. Ниске температуре и појаве мразева негативно се
одражавају на пољопривредну производњу, па су донедавно били искључени сви облици гајења раног
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поврћа. Сејало се и садило крајем априла (у долини и на присојним странама), а почетком маја на
висоравнима.
Територија општине Прибој је богата падавинама. Тако је у Прибоју средња годишња количина
падавина је 752 mm. На површинама и узвишењима се може очекивати да просечна годишња
количина падавина буде 850 mm, односно око 900 mm. Сезонски распоред падавина је неуједначен.
Најмања количина падавина је у зимском периоду (од 140 mm до 150 mm), а највећа лети (од 200
mm до 260 mm). У вегетационом периоду падне у долинама (Прибој) око 400 mm кише, а на
површинама око 480 mm.
Општину Прибој и поред релативно велике количине падавина, карактерише интензивна инсолација и
висок степен осунчаности, што такође погодује развоју летњег туризма. Број сунчаних дана је 60, број
облачних дана је 145.
Хидрографија: Територију општине пресецају долине река Лим, Увац и њихове притоке. Долина Лима
се пружа правцем југ–север. Долина Увца је паралелна са Полимљем. Део ове долине који припада
општини Прибој је веома узак, стрмих страна и нема скоро никакву комуникацијску улогу. Рељеф
општине Прибој се одликује великом рашчлањеношћу. То поспешује ерозију земљишта, појаву
клизишта и одрона. Највише је рашчлањен рељеф долине Увца, где је мала густина насељености и
привредна искоришћеност терена.
Главни водени ток североисточне Црне Горе и југозападне Србије је река Лим са својим притокама.
Река Увац је највећа десна притока Лима. Вода реке Лим спада у I или II категорију, а воде Увца су у
I категорији. Највећи део воде Лима и Увца је алогеног порекла и на територији општине Прибој нема
ниједна њихова већа притока. Са друге стране, карстни терени се одликују недостатком воде за пиће,
наводњавањем и технолошким потребама, а на серпентинама су веома слаби извори, који не могу
обезбедити квалитетно водоснадбевање. Притоке Лима на овом простору претежно имају бујични
карактер. Осим Увца, мање десне притоке Лима су: Кратовска река, поток Мијаиловац, поток Јармовац
и Годушки поток. Лева притока Лима је Поблаћница са Љутином (Љутина настаје од Баботине и
Сутјеске). Поплаве у долини Лима и Увца су знатно умањене изградњом Хидроелектране „Потпећ“ на
Лиму и акумулацијом хидроелектрана на Увцу. Од тада је водостај ових река технички регулисан па се
не може говорити о правим поплавама ових река. Међутим, притоке још имају природни ритам
плављења.
У земљи испод Прибојске Бање и њене шире околине, лежи велика природна акумулација чисте
хладне воде (Муртеничко језеро). Такође, испод те акумулације, на преко 900 km2 лежи језеро топле
воде, температуре око 60 °С. Термални центар је смештен на самом изворишту бањског потока "јаза",
који снагом преко 43 l/s избија из мале пећине, а температура воде на извору је око 38 °С. Једна од
првих анализа је вршена 1878. године у Бечу и од тада се убраја у врхунске светске термалне изворе.
Вода је без мириса и укуса-акватотерма, а по хемијском саставу слабо радиоактивна, индиферентна
хомеотерма земно-алкалног типа.
Према доступним подацима, наше подручје са аспекта водоснадбевања не поседује довољне количине
воде потребне за интензивни узгој пољопривредне културе, па је овом питању у будућности потребно
посветити пуну пажњу.
Шумски потенцијали: Шуме су важан саставни део географске средине. Оне утичу на кондензацију
водене паре, количину падавина и испаравање, ублажавају топлотне разлике ваздуха, јачину ветра,
делују на равномерније површинско отицање и спречавају убрзану ерозију тла. Територија општине
Прибој је релативно богата шумама које су неравномерно распоређене. У саставу шума 2/3 чине
листопадне а 1/3 чине четинарске шуме. Гледано од нижих ка вишим зонама, у саставу листопадних
шума доминирају крупна граница или сладун, цер, китњак. Мезофилније врсте су граб, буква и јавор.
Од четинарских врста доминирају црни бор, бели бор, јела и смрча.
У Општини има 36.039,3 ha шумског земљишта, од чега је у државном власништву 20.188,3 ha.
Запремина у државним шумама је: 3.020.903 m3, од чега је 63,4% четинара и 36,3% лишћара.
Најзаступљеније врсте дрвета по површини у државним шумама су: буква 43,9%, црни бор 14,2%,
смрча 12,7%, храст китњак 12,2% и јела 8,3%.
Стање и трендови у руралном подручју
1.3 Демографске карактеристике и трендови
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Према подацима пописа становништва из 2002. године, општина Прибој је бројила 30.377 становника.
Према последњем попису из 2011. године број становника се смањио на 27.133 (јако изражена
депопулација
становништва између два пописа -10,7%). Број домаћинстава износи 9.257.
Пољопривредно становништво чини 45% од броја укупног становништва. У последња четири пописна
циклуса присутан је стални пад броја становника посебно када је у питању становништва у руралним
срединама. Густина насељености у општини Прибој је 49 становника/км2. Густина насељености опада
у свим сеоским насељима изузев приградским, а варијације међу њима условљене су природно –
географским, демографским и економским чиниоцима.
Старосну структуру у општини Прибој карактерише значајно повећање удела популације преко 60
година. 17.24% становника општине Прибој старије је од 65 година, док је свега 13,08 % становника
млађе од 15 година. Просечна старост становника општине Прибој је 44,2 године, а према
методологији РЗС општина Прибој спада у ред општина са дубоком демографском старошћу. Индекс
старења, изражен као однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва је
154,3.
Образовна структура становништва може се сагледати кроз два основна показатеља садржана у
писмености и школској спреми. Према попису из 2011 године, за становништво старо 15 и више
година, од укупног броја становника без школске спреме и непотпуно основно образовање има 12,22
% становника, основно образовање има 22,17 % становника, средње образовање има 54,3 %
становника, док више и високо образовање има 10,84 % становника. Поређењем података ранијих
пописа евидентно је да се број неписмених лица смањио и да највећи удео чини становништво са
средњим образовањем.
1.4. Диверзификација руралне економије
Индустријализација у другој половини прошлог века, је довела до великих миграција становништва из
села у град, а такође и у друге градове, што је директно утицало на број становника који се баве
пољопривредном производњом. Свему овоме је допринело и гашење земљорадничких задруга као
главних носилаца пољопривредне производње.
Приходи сеоских домаћинстава у великој мери потичу из радног односа и учешћа пензија. Сеоско
подручје има велики проблем за незапосленошћу, где мањи удео заузимају мушкарци, док се жене и
млади суочавају са великим ризицима од искључености са тржишта рада.
На територији општине Прибој према Попису пољопривреде из 2012. године има укупно 3600
пољопривредних газдинстава, а регистровано је укупно 2906 пољопривредних газдинстава. Смањење
становништва у већини села и погоршање старосне структуре резултира стагнацијом и падом
пољопривредне производње. Гране пољопривреде које доминирају и којима се бави највећи број
пољопривредних газдинстава су воћарство, сточарство и повртарство. Када је реч о пољопривредном
земљишту оно се пре свега огледа у уситњености поседа што, заједно са самим рељефом, поскупљује
пољопривредну производњу и доводи у питање њену конкурентност на тржишту. Осим тога рељеф
као и застарела механизација доста доприносе отежаној, неадекватној и неправилној обради
пољопривредног земљишта што се директно одражава на принос, што такође негативно утиче на
конкурентност на тржишту. Због свега наведеног мерама овог програма настоји се да се ови проблеми
ублаже и да се расположиви пољопривредни ресурси на територији наше општине што боље
искористе.
За све ово била би неопходна обнова путева, електричних водова, канализације и остале
инфраструктуре која је потребна за нормално функционисање пољопривредне производње, која
представља један од основних предуслова квалитетног пословног окружења.
Општина Прибој има све природне услове за развој туризма: рељеф, клима, термоминералне изворе и
културно-историјско наслеђе. Постоје бројне локације на којима се налазе историјски споменици, а
посебну туристичку вредност има Прибојска Бања која је погодна за здравствени, рекреативни туризам
и спортске припреме. Поред тога на територији општине Прибој незагађена природна средина
омогућује повољне услове за развој еко-туризма, спортско-рекреативног, културног и верског туризма.
Изразито брдско-планински рељеф, чист ваздух, нетакнута природа одличан су потенцијал за развој
сеоског туризма, као и за производњу здраве хране.
И поред свега наведеног, рурални туризам је слабо развијен и представља сектор на коме би требало
озбиљно радити у будућности јер има велике потенцијале.
Најзначајније локалне манифестације су: Међународни лимски биатлон и Илиндански дани на
Прибојској Бањи, међународни Сајам меда, пчелињих производа и опреме.
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1.5 Рурална инфраструктура
Опщтина Прибој на својој територији нема саобраћајница у категорији магистралних и аутопутева,
тако да регионални путеви чине путеве највищег реда. Неразвијеност путне инфраструктуре
представља велики проблем за опщтину Прибој. Један од највећих проблема је щто 2/3 територије
опщтине нема директну путну везу са остатком опщтине, већ је у употреби путни правац који једним
делом пролази кроз територију Босне и Херцеговине, односно Републике Српске (тзв. “енклава“).
Регионални путеви су дуги 71 km. Подлога је асфалт, густине 12,8 km/100 km2. Локалних путева има у
дужини од 65,2 km, са подлогом макадам/асфалт, густине 11,8 km/100 km2. На подручју опщтине
Прибој дужина некатегорисаних путева (подлога земљана/макадам) износи 500 km, щто даје густину
од 90,4 km/km2.
Најважнији систем за снабдевање водом опщтине Прибој је Централни водоводни систем (ЦВС)
Прибоја, из кога се снабдева 3560 домаћинстава. Он снабдева град Прибој и вище приградских насеља
(Прибојска Бања, Звиздића насеље, Пољице, Мраморје и Увац). Остала насеља у брдско планинском
подручју се снабдевају из малих сеоских водовода, тамо где је то могуће због гущће конфигурације
насеља, или из малих групних система. Један део становнищтва се снабдева из властитих извора
(бунари, каптирани извори малог капацитета). На подручју општине Прибој организовани систем јавне
канализације има само делимично општински центар. У сеоским насељима употребљене воде се
изливају у примитивно изграђене упијајуће септичке јаме, блиске потоке, јаруге и земљиште.
Пречишћавање комуналних отпадних вода нема ни једно насеље. У постојећем стању начин
прикупљања и испуштања комуналних и индустријских вода не испуњава прописане услове и
критеријуме. Проценат покривености насеља канализационом мрежом je незадовољавајући. 5142
домаћинства на градском и приградском подручју су прикључена на канализациону мрежу. Количина
отпадних вода износи 1.059.000 м3, а систем њиховог пречишћавања не постоји.
На подручју Општине Прибој налази се ХЕ Потпећ која је укључена у електро енергетски систем
Републике Србије. Потпећко језеро је акумулација из које ова ХЕ користи воду.
Општина Прибој је задовољавајуће покривена мрежом фиксне телефоније, а у току је дигитализација
мреже и унапређење квалитета доступности сигнала. Мобилна телефонија не покрива све пределе
општине, што је условљено често неповољним рељефом. Као и код мобилне телефоније слично је и
код распростирања ТВ сигнала на територији општине. На подручју општине Прибој раде 4 поште а
телефонских претплатника има 7324.
У општини има 7 објеката предшколских установа, 14 основних школа и 2 средње школе. На једног
лекара има 394 становника, а 1701 су корисници услуга социјалне заштите.
Показатељи развоја пољопривреде
1.6. Пољопривредно земљиште
Према подацима Пописа пољопривреде из 2012. године укупна површина расположивог земљишта на
територији општине Прибој износи 39313 ха, од тога 11656 ха је коришћено пољопривредно
земљиште, односно 29,65 % укупне површине расположивог земљишта. Некоришћено земљиште
обухвата 1122 ха, шумско земљиште 26024 ха, односно 66,19 % од укупно расположивог земљишта,
док на остало земљиште отпада 512 ха.
Од укупне површине коришћеног пољопривредног земљишта од 11656 ха, на окућнице отпада 67 ха,
оранице и баште 1148 ха, ливаде и пашњаци 8975 ха, воћњаке 1463 ха, винограде 1 ха, и остало 2 ха.
Од укупне површине под ораницама и баштама од 1148 ха, под житима је 250 ха, под махунаркама је
149 ха, под кромпиром је 283 ха, под индустријским биљем 4 ха, под поврћем и јагодом 172 ха, а под
крмним биљем 264 ха.
Од укупне површине под житима од 1752 ха, под пшеницом и крупником је 82 ха, под ражи је 5 ха,
под јечмом 96 ха, под овсом је 107 ха, под кукурузом за зрно је 2092 ха и под осталим житима за зрно
је 102 ха.
Од укупне површине под махунаркама од 149 ха, под грашком је 4 ха, под пасуљем 136 ха, а под
осталим махунаркама 9 ха.
Од укупне површине под крмним биљем од 264 ха, под мешавином трава је 38 ха, под детелином 168
ха, под луцерком је 53 ха, под осталим биљем које се жање зелено 1 ха, под сточном репом 4 ха и под
осталим коренастим и зељастим крмним биљем 1 ха.
Просечна величина коришћеног пољопривредног земљишта по газдинству је 4 ха. Комасација није
обављана.
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Укупна површина наводњаваног земљишта је 431 ха, пре свега оранице и баште 276 ха и воћњаци 143
ха површине које се наводњавају, те 11 ха ливада и пашњака. Од укупне површине под житима и
кукурузом за силажу од 58 ха наводњава се 23,1%. Од укупне површине под поврћем, бостаном и
јагодама од 70 ха, наводњава се 41,3%, а од укупне површине под осталим усевима на ораницама
ибаштама од 149 ха наводњава се 21,2%.
Према начину наводњавања површински се наводњава 49,3%, орошавањем 32,3% и системом кап по
кап 18,3 %.
Главни извор воде за наводњавање су 37,5% подземне воде на газдинству, 27,5% површинске воде на
газдинству, 14,9% површинске воде ван газдинства и 11,9% вода из водовода и 8% остали извори
наводњавања.
Површина пољопривредног земљишта у јавној својини на територији општине Прибој је 187 ха, а нема
земљишта у јавној својини које се даје у закуп.
1.7 Вишегодишњи засади
Воћарску производњу на територији општине Прибој карактерише уситњеност парцела и недовољна
технологија производње што доприноси томе, да и упркос повољним природним условима за развој
воћарства, приноси воћа су нестабилни. Из ових наведених разлога као и због варијација на тржишту
на територији општине нема великих комерцијалних засада.
Укупна површина под воћњацима је 1463 ха, од тога на површини од 507 ха су плантажни, а на
површини од 956 ха су екстензивни засади. Овај податак указује на то да су и даље у великом
проценту заступљени екстензивни и изнурени засади у којима су претежно заступљене ниско
продуктивне аутохтоне сорте, пре свега када је у питању шљива, док подизање нових засада није
присутно у довољној мери.
Према попису пољопривреде 2012. године на територији општине Прибој под воћњацима се налази
површина од 1463 ха, од тога је 188 ха засада под јабуком, 81 ха засада под крушком, 1 ха засада под
кајсијом, 11 ха под вишњом , 901 ха под шљивом, 34 ха под орасима, 10 ха под лешником, 194 ха под
малином, 1 ха под купином и 8 ха под осталим бобичастим воћем. У последњим годинама приметан је
раст засада под малином. Економски најзначајнији производ пољопривреде Прибој је малина која се
узгаја на 357 ха (према подацима Управе за аграрна плаћања за 2016. годину) и њеним гајењем се бави
највећи део сеоског становништва. На територији наше општине ради пет хладњача које се баве
откупом и складиштењем малине без прерађивачких капацитета. Када су у питању воћњаци највећа
површина се налази под шљивом (901 ха), од тога највећи део чине стари засади у којима су претежно
заступљене нископродуктивне аутохтоне сорте.
1.8 Сточни фонд
Према Попису пољопривреде из 2012. године на територији општине Прибој сточни фонд чине:
говеда 3101, од тога крава 2089, свиње 1731, од тога 21 крмача, овце 12964, од тога 9807 оваца за
приплод, козе 1048. Стоку на испаши чине: говеда 308, оваца 2745 и 167 коза. Коња има 127, кокоши
16149, 93 ћурке, 17 патака, 8 гусака, остале живине 123 комада, а кошница пчела 2545.
На територији општине Прибој преовлађује екстензивно сточарство са малим бројем грла.
1.9 Механизација, опрема и објекти
Стање пољопривредне механизације на територији општине Прибој исподпросечно је у односу на
стање на територији целе Републике Србије, механизација је застарела, а просечна старост је око 30
година.
Према попису пољопривреде из 2012. године на територији наше општине има: једноосовинских
трактора укупно 612, од тога 516 старијих од 10 година, двоосовинских трактора укупно има 352 од
тога је 341 старији од 10 година, и свега 2 комбајна која су старија од 10 година.
Прикључних машина има укупно 1470 и то: 290 плугова, 3 тањираче, 79 дрљача, 270 ротофреза, 1
растурач минералног ђубрива, 6 сејалица, 30 прскалица, 288 приколица и 503 косилице.
Од објеката за смештај стоке на пољопривредним газдинствима има: Објекти за смештај говеда - 1887,
Објекти за смештај свиња – 836, Објекти за смештај кокошака носиља – 1156, Објекти за смештај
остале стоке – 709.
Од објеката за смештај пољопривредних производа на газдинствима има: кошева за кукуруз 16,
амбара 245, силоса 2.
Сушаре и објекти за силажу на газдинству: сушаре 362, објеката за силажу нема.
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Од објеката за смештај пољопривредних машина и опреме и хладњача на пољопривредном газдинству
има: 290 објеката за смештај пољопривредних машина и опреме и 5 хладњача.
Стакленици и пластеници на газдинству:1 стакленика капацитета 152 м2 и 569 пластеника капацитета
52291 м2.
1.10 Радна снага
Према броју чланова и стално запослених на газдинству укупно има 3600 газдинстава, од тога 2395
газдинстава са 1-2 члана, 1022 газдинстава са 3-4 члана, 154 газдинства са 5-6 чланова и 29 газдинстава
са 7 и више лица.
Чланови газдинства и стално запослени на газдинству према полу и правном статусу газдинства:
Чланова газдинства и стално запослених на газдинству укупно има 8653, од којих 4008 жена и 4645
мушкараца; на породичном газдинству је запослено укупно 8565, од којих 3949 жена, а 4616
мушкараца. На газдинству правног лица укупно има 88 запослених, од којих 59 жена и 29 мушкараца.
Чланови газдинства и стално запослени на породичном газдинству према полу: Укупно има 3541
носилац газдинства. Од њих су на 662 носиоци жене, а на 2879 носиоци су мушкарци. Чланова
породице и рођака који су обављали пољопривредну активност на газдинству има 5024 од тога 3287
жена и 1737 мушкараца. Стално запослених на газдинству нема.
Годишње радне јединице ангажоване радне снаге на пољопривреди: Годишње радне јединице
ангажоване радне снаге на пољопривреди има 3298 од тога носилаца газдинстава 1539, од којих 246 су
жене. Чланова породице и рођака који су обављали пољопривредну активност на газдинству има свега
1664, од којих 1170 жена. Стално запослених на газдинству има 30, од којих су 13 жене. Што се тиче
сезонске радне снаге и радне снаге под уговором има 64 радника.
Чланови газдинства и стално запослени на газдинству према интервалима годишње радне јединице:
Годишњих радних јединица има 3233, које оствари 8653 лица.
Управници (менаџери) на газдинствима: Укупно има 3600 управника, од тога 617 жена и 2983
мушкарца.
Што се тиче нивоа обучености, 1910 има само пољопривредно искуство стечено праксом, 15 има
курсеве из области пољопривреде, 18 има пољопривредну средњу школу, 1476 има другу средњу
школу, 30 има пољопривредну вишу школу или факултет, док другу вишу школу или факултет има
151. Оних који су похађали курсеве о пољопривреди у 2012. године је 105.
Газдинства према другим профитабилним активностима у вези са газдинством: Укупно их има 567, од
тога прерадом меса се бави 76, прерадом млека 395, прерадом воћа и поврћа 139, прерадом других
пољопривредних производа 4, обрадом дрвета се бави 32, активности у шумарству има 8, у туризму 2,
народној радиности 1.
1.11 Структура пољопривредних газдинстава
На територији општине Прибој укупно има 3600 пољопривредних газдинстава, од тога 2906 су
регистрована пољопривредна газдинства. Учешће газдинстава у укупном броју домаћинстава на
подручју општине Прибој је 38,89%.Површина коришћеног пољопривредног земљишта на територији
општине Прибој износи 11656 ха.
Просечна величина регистрованих пољопривредних газдинстава је 4,1 ха. Број регистрованих
пољопривредних газдинстава величине: до 5 ха је 2126 или 73,16%; од 5 до 20 ха је 754 или 25,94%, од
20 до 100 је 25 или 0,86% и преко 100 ха 1 газдинство.
Према величини коришћеног пољопривредног земљишта од 3600 газдинства без земљишта је 6
газдинстава, мање од 1 ха је 979 газдинстава, између 1 и 2 ха је 933 газдинства, од 2 -5 ха је 1214 и од
5-10 ха је 376 газдинстава.
Број условних грла газдинства је 5083 грла на 2027 газдинстава, од тога мање од 4 УГ има 3324
газдинстава, од 5-9 УГ 240, 10-14 УГ 24, од 15-19 УГ 4, а од 20-49 УГ 7 газдинстава.
1.12 Производња пољопривредних производа
Пољопривредна производња на подручју општине Прибој је екстензивна и претежно се ради за своје
потребе. На основу показатеља у сточарској и биљној производњи исказаних у приносу по хектару или
броју грла стоке види се да је некадашња индустријска оријентација општине Прибој оставила траг у
селу. Општина Прибој у наредном периоду ће спроводити програме развоја пољопривреде у сарадњи
са Министрством пољопривреде у повећању, побољшању и осавремењавању пољопривредне
производње на просторима прибојског краја. Услови су веома добри за сточарство, говедарство и
овчарство, узгој малине и других врста воћа. Повећањем приноса у ратарским и воћарским културама
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и поправком расног састава стоке може се очекивати економска корист. Треба напоменути да су
механизација и опрема у пољопривредној производњи битан предуслов за интензивнију
пољопривредну производњу.
Уситњеност парцела такође утиче на принос култура и агротехничке мере које би се примењивале.
Принос кукуруза 2,2 т/ха
Пшеница
2,1 т/ха
Малина
10 т/ха
Компир
8 т/ха
Млеко
2500 лит/грлу
Говеда
2-2500 грла
Овце
12000
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника:
На подручју општине Прибој нема пријављене пољопривредне задруге а удружења пољопривредника
која се тичу самих пољопривредника су удружеље малинара „Виламет плус“, удружеље одгајивача
оваца „Овчар“ која постоје али активност је занемарљива и удружење жена са села „Сачувајмо село“ и
удружење пчелара Прибоја која су врло активна.
1.14 Трансфер знања и информација
Подручје општине Прибој територијално припада Пољопривредној саветодавној стручној служби
Ужице са којом сваке године настоји да унапреди сарадњу. ПССС Ужице у оквиру својих редовних
активности повремено организује семинаре/тренинге/обуке. Међутим, обзиром да стручњаци ПССС
покривају целу територију Златиборског округа, запажа се недостатак већег присуства стручњака на
самим газдинствима. Према нашим искуствима далеко већи ефекат имају огледна поља и
демонстрационе фарме у односу на класичне семинаре, предавања и радионице. Овакав вид обуке
требало би у будућности да доминира у односу на досадашњу праксу, јер пољопривредници у
принципу прихватају само оне ствари које дају очигледне резултате.
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Табела 1. Мере директних плаћања

Редни
број

1.
2.

Назив
мере

Регреси

Шифра
мере

Планирани
буџет за текућу
годину без
пренетих
обавеза (у РСД)

Износ
постицаја по
јединици
мере
(апсолутни
износ у РСД)

100.1

2 400 000

1 600

УКУПНО

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%) (нпр.
30%, 50%,
80%)
100 %

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)
8 000

Пренете
обавезе

2 400 000

Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни
број

1.

Назив мере

Кредитна
подршка

Шифра
мере

100.2

Планирани
буџет за
текућу
годину без
пренетих
обавеза (у
РСД)

1 500 000

2.

УКУПНО
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1 500 000

Износ
подстицаја
по јединици
мере
(апсолутни
износ у
РСД)

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

100 %

180 000

Пренете
обавезе
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Табела 3. Мере руралног развоја

Редни
број

1.

Назив мере

Шифра
мере

Инвестиције у
физичку
имовину
пољопривредних
газдинстава

101

Планирани
буџет за
текућу годину
без пренетих
обавеза (у
РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

6 100 000

50 %

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

125 000

2.

УКУПНО

6 100 000

Тaбела 4. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет
Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих
обавеза)
Планирана средства за директна плаћања
Планирана средства за кредитну подршку
Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја
Планирана средства за посебне подстицаје
Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања,
кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја
Пренете обавезе

Вредност у
РСД
10 000 000

2 400 000
1 500 000
6 100 000
-

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике
Циљна група овог програма су регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Прибој,
њихови носиоци и чланови пољопривредног газдинства, чланови регистрованих удружења усмерених
на пољопривредне делатности, незапослени са евиденције Националне службе за запошљавање,
маргинализоване групе, првенствено жене и млади у руралним подручјума.
Општина Прибој овим програмом, односно дефинисаним мерама допринеће модернизацији производње
и повећању продуктивности газдинстава кроз унапређење расног састава стоке, унапређење
механизованости производње, унапређење воћарства, већи степен сигурности од последица
елементарних непогода, смањењу производних трошкова, повећању квалитета производа. У складу са
природним потенцијалима, географским положајем и климатским условима, еколошки здравом
средином, као и ресурсима за развој, пре свега сточарства и воћарства и потребама самих произвођача
настојимо да финансијском подршком кроз расположива буџетска средства за ову намену омогућимо
стварање повољнијих услова за развој пољопривреде.
У Стратегији одрживог развоја општине Прибој 2012-2017. године, пољопривреда и мере наведене у
Програму, препознати су као један од основних стратешких праваца развоја наше општине. Циљ
наведених мера је подизање продуктивности и ефикасности пољопривредне производње, а тиме и
квалитета живота корисницима мера.
Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја
Информисање потенцијалних корисника о мерама које су дефинисане Програмом вршиће се путем:
− локалних штампаних медија
− локалне ТВ и радио станице
− организовања трибина, радионица ...
− путем штампаних обавештења која ће бити истакнута на огласним таблама Општине
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путем сајта општине Прибој на коме ће бити објављене информације које се односе на Програм
спровођења мера пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2016. години

Мониторинг и евалуација
Општинска управа Прибој ће вршити праћење реализације програма, остварених резултата и
ефективности спроведених мера. Одељење за привреду (стручни сарадник за пољопривреду) ће
проценити у којој мери су одређене мере испуниле очекивани ефекат, односно колико су спроведене

мере допринеле побољшању квалитета пољопривредне производње и мотивацији
становништва за бављење пољопривредом. На основу анализе биће направљен предлог за корекцију

мера за наредну годину.

II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
2.1. Назив и шифра мере: 100.1 Регреси
2.1.1. Образложење
Сточарску производњу на подручју општине карактеришу честе осцилације, смањивање и стагнација.
Ова производња је у директној вези са ратарском производњом тј. са могућношћу да се обезбеди
кабаста сточна храна. Број грла појединих сточарских врста често осцилира, пре свега због различитих
тржишних услова. Од прерадних капацитета, на подручју општине, постоји млекара које може да
преради око 3000 литара млека дневно, док капацитета за месне прерађевине нема. На унапређењу и
развоју сточног фонда општина Прибој је већ реализовала поделу 250 приплодних јуница сименталске
расе увезених из Немачке. Међутим, у циљу даљег унапређења расног састава предвиђена је мера
регресирања вештачког осемењавања грла семеном квалитетних бикова. Ова мера би требало да
допринесе повећању продуктивности грла у наредном периоду, а самим тим и повећању прихода
пољопривредних газдинстава.
У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл. гласник РС 10/13 И
142/14) АП и ЈЛС могу да утврђују мере које се односе на регресе за репродуктивни материјал и то за
вештачко осемењавање. Ова мера је у складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног
развоја 2014-2024. Општина Прибој нема донету Стратегију руралног развоја, а у Стратегији локалног
одрживог развоја ова мера се помиње кроз програм: Стимулисање интензивне пољопривредне
производње – пројекат: подстицање узгоја говеда високог генетског материјала. Недовољан број
квалитетних приплодних бикова одражава се директно на развој сточарства.
2.1.2 Циљеви мере
Општи циљеви: Стабилност дохотка пољопривредних газдинстава; Повећање производње, побољшање
продуктивности и квалитета производа, смањење трошкова производње; Раст конкурентности уз
прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта; Усклађивање са правилима ЕУ, њеним
стандардима, политикама и праксама.
Специфични циљеви за сектор: Побољшање расног састава говеда; Контролисана репродукција говеда;
Повећање конкурентности сточарске производње.
2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду
Није примењиво из разлога што Националног програма за рурални развој Републике Србије није још
увек усвојен.
2.1.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су физичка лица регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са
Законом о пољопривреди и руралном развоју, као и пољопривредна удружења.
2.1.5. Економска одрживост
У оквиру Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
општине Прибој, код мере директних плаћања подстицаји за пољопривредна газдинства су мале
вредности, па корисници нису у обавези да доставе бизнис план.

37 | С т р а н а

Број 5/2017

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике
Корисник мора бити са територије општине Прибој, регистрован у Националном регистру
пољопривредних газдинстава, и мора бити у активном статусу за 2017. годину.
На дан подношења захтева корисник нема неизмирених јавних дажбина према евиденцији локалне
пореске администрације општине Прибој.
Корисник за инвестицију за коју подноси захтев не сме користити подстицаје по неком другом основу
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за
коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна
подршка регистрованим пољопривредним газдинствима.
Само услуге реализоване у току календарске 2017. године могу се сматрати прихватљивим за
регресирање.
2.1.7. Специфични критеријуми
За свако грло се у току календарске године може остварити само једна субвенција. Максимални износ
који газдинство може добити за ову меру је 8000 РСД.
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

100.1.1

Назив инвестиције

Регрес за репродукциони материјал (вештачко осемењавање)

2.1.9. Критеријуми селекције
Редни
број

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

Не постоји селекција корисника; мера се
спроводи до утрошка предвиђених средстава
редом пристизања захтева

2.1.10 Интензитет помоћи
Износ регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) је 1600 динара по приплодном грлу
у периоду 01.01.2017 до 31.12.2017. односно 100% од економске вредности вештачког осемењавања.
Планирано је да по једном кориснику максимални износ регресирања буде 8000 динара.
2.1.11 Индикатори/показатељи
Редни број

1
2

Назив показатеља

Укупан број подржаних газдинстава за регрес за репродуктивни
материјал (вештачко осемењавање).
Број нових грла која су резултат мере

2.1.12 Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране органа локалне самоуправе. Локална самоуправа ће сваке године
састављати годишњи Програм, као и индикативни буџет сваке мере и расписивати Јавне позиве
(Конкурсе) за подношење захтева, време отварања поступка и рокове за подношење захтева.
Локална самоуправа ће објавити позиве за подношење захтева и спровести широку кампању
информисања.
Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране органа локалне самоуправе, у
смислу комплетности, административне усаглашености, прихватљивости. Захтеви који испуњавају
услове и прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава према позиву за подношење захтева.
Захтеви ће се подносити од стране корисника на обрасцима у складу са условима и потребном
документацијом који ће бити дефинисани Јавним позивом или Конкурсом. Детаљне административне
провере се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања да ли је потпун, поднет на време и да ли
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су услови за одобравање захтева испуњени. Провере су документоване на детаљним формуларима чек
листи.
Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима Конкурса ће бити прегледани по
редоследу њиховог пристизања. Након обраде формулара захтева од стране органа локалне самоуправе,
средства ће бити одобрена корисницима који испуњавају услове. Подносиоци захтева за подстицаје
одн. мере у оквиру Програма су у обавези да доставе своје захтеве (образац се може преузети у
писарници Општине Прибој) заједно са другим Конкурсом траженим документима органу локалне
самоуправе (1. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава (подаци о пољопривредном газдинству
– фотокопија) или евентуално потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава
(фотокопија) из текуће године, евентуално из претходне године у случају да је захтев поднет пре истека
рока за обнову регистрације пољопривредног газдинства у текућој години: 2. Доказ о власништву над
грлом које се вештачки осемењава (фотокопија обе стране пасоша говеда или извод из Централног
регистра говеда – подаци о животињи); 3. рачун за извршену услугу вештачког осемењавања –
фотокопија Картона (потврде) за вештачко осемењавање не старији од 120 дана; 4. фотокопија картице
са називом банке и бројем рачуна регистрованог пољопривредног газдинства).
Исплату из буџета по донетим решењима врши Одељење за финансије и буџет Општинске управе
Прибој на текуће рачуне корисника. О признавању наведеног права у првом степену решава Општинска
управа Прибој. Против првостепеног решења може се поднети жалба Општинском већу Општине
Прибој. Поступак за остваривање овог права води се по одредбама Закона о општем управном
поступку.
2.2. Назив и шифра мере: 100.2 Кредитна подршка
2.2.1. Образложење
Ова мера је предвиђена као подршка пољопривредним произвођачима, који имају регистровано
пољопривредно газдинство у активном статусу, предузетницима и правним лицима која су уписана у
Централни регистар пољопривредних газдинстава која ће им омогућити олакшани приступ доласка до
обртних финансијских средства у текућој години.
Ова мера подразумева одобравање субвенције на краткорочни динарски кредит који ће бити одобрен
током 2017. године, са роком враћања најкасније до 15.12.2017. године. Износ суфинансирања се
утврђује у висини од 100% износа камате на пољопривредни кредит одобрен кориснику од стране
пословне банке.
Право на кредитну подршку под условима утврђеним овим Програмом може остварити физичко лице носилац породичног пољопривредног газдинства у активном статусу као и предузетници и правна лица
уписана у централни регистар пољопривредних газдинстава.
Право на кредитну подршку се остварује уколико се кредитна средства користе за набавку:
1. нове механизације, опреме и репроматеријала у воћарској производњи:
a. свих врста минералног ђубрива,
b. свих врста средства за заштиту биља,
c. опрема за наводњавање воћњака,
d. све прикључне машине и опрема за обраду и заштиту воћњака,
e. садни материјал у воћарству,
f. стубови и жица за наслон,
g. противградна мрежа са стубовима и свим додатним компонентама (анкети, жице, сајле,
затезачи, плакете, куке, прстенови, жабице, капе, гумице),
h. фолије и други материјали за сенчење, малч фолије ...
2. нове механизације, опреме и репроматеријала у сточарској производњи :
a. музилице,
b. лактофризи
c. опрема за припрему сточне хране,
d. опрема и механизација за манипулацију стајњаком и осоком,
e. сточна храна,
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опрема за пчеларство
ројева пчела
рибље млађи за тов
квалитетних приплодних јуница и квалитетних приплодних крава старости до 5 година
телади и јунади за тов телесне масе до 300 кг
квалитетних приплодних грла у овчарству и козарству

Животиње набављене из кредитних средстава не могу да се отуђе за време отплате кредита.
3. нове механизације, опреме и репроматеријала у ратарској производњи
a. машине за обраду земљишта
b. сејалице
c. прскалице за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова
d. сушаре за индустријско, зачинско и лековито биље
2.2.2 Циљеви мере
Општи циљ мере је пружање доприноса развоју воћарске, ратарске и сточарске производње у општини
Прибој.
Специфични циљ мере је олакшавање приступа финансијским средствима за физичка лица, носиоце
регистрованих пољопривредних газдинства која се налазе у активном статусу, као и за предузетнике и
правна лица уписана у Централни регистар пољопривредних газдинстава.
2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду
Национални програм за пољопривреду Републике Србије није усвојен.
2.2.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници мере су индивидуални пољопривредни произвођачи, носиоци регистрованог
пољопривредног газдинства које се налази у активном статусу и имају пребивалиште на територији
општине Прибој, предузетници и правна лица уписана у Централни регистар пољопривредних
газдинстава.
2.2.5 Економска одрживост
У оквиру ове мере није потребно достављати доказе у смислу економске одрживости улагања кроз
одређену форму бизнис плана или пројекта.
2.2.6 Општи критеријуми за кориснике
Физичко лице, носилац регистрованог пољопривредног газдинства, предузетници и правна лица морају
да испуњавају следеће опште критеријуме:
- да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, као носиоци регистрованог пољопривредног
газдинства и да се налазе у активном статусу,
- да имају пребивалиште на територији општине Прибој,
- да су документа о набављеним добрима издата од 01.01.2017. године и да су оригинална или оверене
копије,
- да на дан подношења захтева нема евидентираних а неизмирених јавних дажбина према евиденцији
локалне пореске администрације општине Прибој,
- да се инвестиција односи на унапређење воћарске, ратарске или сточарске производње.
2.2.7. Специфични критеријуми

Не постоје специфични критеријуми.
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2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

100.2.1
Суфинансирање камата за пољопривредне кредите
2.2.9. Критеријуми селекције
Редни
број

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

Нису предвиђени критеријуми селекције.
Подршка ће се одобравати по редоследу
подношења захтева, за оне подносиоце који
испуне опште критеријуме, до утрошка
средстава предвиђених програмом.

2.2.10. Интензитет помоћи
Интензитет помоћи је фиксан и износи 100% од вредности камате на одобрени краткорочни
пољопривредни кредит, који има рок враћања до 31.12.2017. године.
Износ краткорочног кредита за који се субвенционише камата не може бити већи од 1.500.000 динара
по регистрованом домаћинству. Износ камате која се субвенционише не може бити већи од 180.000
динара.
2.2.11. Индикатори/показатељи
Редни број

1
2
3

Назив показатеља

Број газдинстава која су унапредила воћарску производњу
Број газдинстава која су унапредила сточарску производњу
Број газдинстава која су унапредила ратарску производњу

2.2.12. Административна процедура
Скупштина општине Прибој донеће Одлуку о субвенционисању камате на одобрене краткорочне
пољопривредне кредите, у Одлуци биће наведени услови и рокови за подношење захтева.
Рок за подношење захтева ће бити до 15.12.2017, године, односно до утрошка средстава предвиђених за
субвенционисање камате.
Субвенција припадајуће камате врши се директно носиоцима пољопривредних газдинстава, а по
враћању краткорочног кредита који је углавном намењен за пролећну сетву (репроматеријал) и друге
намене које утичу на унапређење пољопривредне производње на газдинству.
Корисник кредита подноси захтев на прописаном Обрасцу уз који прилаже следећу документацију:
- Потврду о активном статусу пољопривредног газдинства,
- Копију наменског рачуна за пољопривреду,
- Потврду издату од пословне банке о висини кредита, датуму враћања кредита и укупној камати на
одобрен пољопривредни кредит и бројем кредита.
Одобравање субвенције на кредите ће се вршити по систему првопристиглих захтева (неће бити
рангирања) до утрошка средстава предвиђених за ову намену.
Пристигле захтеве администативно-технички прегледаће општинска пољопривредна служба, па ако
испуњавају услове проследиће их одељењу за буџет и финансије на даље плаћање корисницима
кредита.
Мера ће се спроводити на следећи начин:
• Потенцијални корисници подстицаја подносе захтев за пољопривредни кредит у банци у складу
са овим програмом и пословном политиком банке,
• Пословна банка разматра захтеве за краткорочне кредите и они који испуњавају услове
одобрава.
• Скупштина општине Прибој доноси Одлуку о субвенционисању 100% од укупног износа камате
и ближе прописује услове за одобравање подстицаја.
• Корисник подстицаја је дужан да утроши средства у складу са одобреном наменом,
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Корисници краткорочног пољопривредног кредита по враћању истог, а најкасније до 15.12.2017.
године, подносе Захтеве за подстицај.
Захтев прегледа пољопривредна служба и ако је комплетан и испуњава горе наведене услове прослеђује
одсеку за буџет и финансије на плаћање, а све по редоследу подношења захтева и до утрошка
планираних средстава за ову меру.
•

2.3. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
2.3.1. Образложење
Техничко-технолошка опремљеност пољопривредног сектора захтева значајније инвестиције у
модернизацију производње пољопривредних газдинстава, као и опрему, технологију и јачање
производног ланца. У складу са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије
највећи део буџетских средстава је управо намењен расту конкурентности.
Мера инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подржава мала и средња
пољопривредна газдинства у циљу унапређења средстава и процеса производње, продуктивности,
конкурентности као и технолошког оспособљавања газдинстава у складу са ЕУ стандардима, а све ради
постизања веће економске ефикасности, веће оријентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости.
Преглед по секторима:
Сектор: Млеко - Сектором доминирају мали проивођачи, одрживе и делимично одрживе фарме, док
општи проблем предствља низак ниво производње по крави, што доводи до непрофитабилног
пословања произвођача. 76% породичних газдинстава држи 1-2 музне краве, а 23 % 3-9 грла, што
резултира ниским нивоом производње. Просечна млечност грла креће се испод 3.000 литара млека по
лактацији, што је далеко испод генетских потенцијала висококвалитетних грла сименталске расе и
домаћег шареног говечета у типу сименталца, које су доминантне расе на овом подручју. Такође,
велики проблем представља начин складиштења и правилна дистрибуција течног и чврстог стајњака.
Мера је чврсто утемељена у Стратегији одрживог развоја општине Прибој за период 2012.-2017. године,
јер директно доприноси остварењу општих и посебних циљева који су дефинисани у Стратегији:
Стратешки циљ 1.3: Повећани приходи пољопривредних газдинстава за 50% до 2017. године.
Програм 1.3.1: Стимулисање интензивне пољопривредне производње
Пројекат 1.3.1.2: Подстицање узгоја стоке високог генетског материјала
Побољшање расног састава и начина складиштења и хлађења млека, као и развој производа са додатом
вредношћу су начини на који се може побољшати конкурентност и квалитет производа.
Сектор: Месо - Сектор говедарства карактерише одсуство великих товних фарми и велики број
релативно малих мешовитих фарми које производе млеко и месо. Прерадом меса бави се 76
пољопривредних газдинстава. Просечан број грла говеда по газдинству је 2, укупан број свиња 1731 и
углавном се узгајају за сопствене потребе. Овчарством се бави око трећине укупног броја газдинстава.
Постојеће стање у сектору указује на пад сточарске производње. Сектором доминира велики број
газдинстава са ниским интензитетом производње чији је циљ унапређење и побољшање квалитета
сточарских производа, специјализација у производњи меса са фокусом на гајење пре свега говеда и
оваца, као и побољшање продуктивности и конзистентности у производњи.
Фарме које производе месо нису специјализоване, не користе правилно пашњаке и квалитет коришћене
сточне хране није задовољавајући. Такође, неодговарајућа је технологија исхране, као и услови
смештаја животиња. Интервенције у оквиру ове мере ће бити усмерене на подршку овом сектору како
би се задовољили национални прописи и како би се приближили стандардима ЕУ у области добробити
животиња и животне средине.
Сектор: Воће, грожђе и поврће - Воћарска производња је углавном екстензивна и заснована на 1.463
ха, док плантажних воћњака има далеко мање, 507 ха Кључни проблеми овог сектора су уситњеност
поседа и неповољни агроеколошки услови за интензивну воћарску производњу. Воћарством се бави
3004 домаћинства, углавном за сопствене потребе, уз мање тржишне вишкове шљиве, јабуке и другог
воћа.
Малина је једина воћарска култура која доминира, гаји се на приближно 300 ха, са просечним приносом
од 10 т/ха.
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Поврће се гаји на свега 172 ха. У производњи поврћа нема интензивне производње и већих тржишних
вишкова.
Ограничавајући природни услови, високи трошкови производње и немогућност утицаја на цене у ланцу
доводе до ниског нивоа профита, а самим тим и до немогућности инвестирања у нове капацитете.
Низак степен образовања и стручне оспособљености ствара потешкоће када је реч о правилној
употреби савремене опреме и коришћењу инпута, сортирању, паковању и складиштењу, примени
савремених метода за наводњавање, што резултира проблемом у ланцу прераде воћа и поврћа обзиром
да фабрике не добијају довољне количине високо квалитетних производа.
Сектор: Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа) - Техничка опремљеност газдинстава,
односно механизација која се користи у ратарству је застарела, посебно у области заштите животне
средине. Према попису пољопривреде из 2012. године, производњом житарица се бави 727 газдинстава.
У структури засејаних површина доминирају кукуруз (117 ха) и пшеница (82 ха). Крмно биље је
засејано на 264 ха. Често су приноси гајених култура испод републичког просека, што због
ограничавајућих природних фактора, што због неадекватних агротехничких мера. Један од
лимитирајућих фактора повећања ратарске производње јесте и недостатак адекватних складишних
капацитета.
У складу са горе наведеним проблемима, постоји потреба да се мерама из овог сектора утиче на
повећање приноса и побољшање агро-технологије, као и модернизацију складишних капацитета
ратарских газдинстава.
2.3.2. Циљеви мере
Општи циљеви:
1. Стабилност дохотка пољопривредних газдинстава;
2. Повећање производње, побољшање продуктивности и квалитета производа, смањење трошкова
производње;
3. Унапређење техничко-технолошке опремљености;
4. Одрживо управљања ресурсима и заштите животне средине;
5. Раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта;
6. Усклађивање са правилима ЕУ, њеним стандардима, политикама и праксама.
Специфични циљеви по секторима:
Сектор: Млеко
Повећање броја грла висококвалитетних раса говеда, оваца, коза и сл.;
Унапређење расног састава грла;
Повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње млека путем циљаних
инвестиција на малим и средњим газдинствима;
Повећање квалитета млека, нарочито у микробиолошком погледу (смањење броја бактерија и
соматских ћелија), усвајање добре пољопривредне праксе, као и прилагођавање производа
захтевима савременог тржишта;
Достизање стандарда у области добробити и здравља животиња, хигијене и заштите животне
средине;
Унапређење производне инфраструктура и опреме.
Сектор: Месо
1. Повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње меса на малим и средњим
газдинствима (говеда, овце и крмаче/прасад);
2. Унапређење квалитета говеђег меса (систем крава-теле), оваца, коза и прасади у складу са
националним ветеринсрским стандардима;
3. Достизање стандарда у области добробити и здравља животиња, хигијене и заштите животне
средине;
4. Побољшање квалитета и конзистентности производње кроз инвестиције у опрему и објекте.
Сектор: Воће, грожђе и поврће
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Повећање површина под интензивним засадима;
Повећање наводњаваних површина системом кап по кап;
Повећање броја произвођача који се баве органском и и/или интегралном производњом воћа и
поврћа, као и производа са заштићеним географским пореклом.

2.3.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду

Национални програм за рурални развојније усвојен.

2.3.4. Крајњи корисници:
Крајњи корисници су активна:
- регистрована пољопривредна газдинства – физичка лица (укључујући предузетнике);
- правна лица, регистрована у Националном регистру пољопривредних газдинстава у складу са
Законом о пољопривреди и руралном развоју;
- пољопривредна удружења;
- пољопривредне задруге.
2.3.5. Економска одрживост
Подносилац захтева нема обавезу подношења бизнис плана, с обзиром да пољопривредна газдинства
конкуришу за релативно мала средства. Подносилац захтева не сме да отуђи предмет инвестиције за
коју је остварио подстицаје у року од пет година од дана исплате подстицаја, и има обавезу да у том
периоду предмет наменски користи.
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике
Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
- Корисник има право да се пријави само за једну меру предвиђену програмом;
- Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од
стране локалне самоуправе;
- У случају када корисник није власник газдинства или земљишта где се инвестиција врши, треба да
се достави уговор о закупу. Уговор између заинтересованих страна треба да покрије период од
најмање пет година;
- Koрисник не сме да отуђи предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје у року од пет година
од дана исплате подстицаја и да се у том периоду предмет наменски користи;
- Само инвестиције реализоване након потписивања уговора могу се сматрати прихватљивим за
надокнаду трошкова.
2.3.7. Специфични критеријуми
Нема специфичних критеријума.
2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

101.1.1.
101.1.4.
101.1.7.
101.1.8.
101.1.9.
101.1.10.
101.2.1.
101.2.4.

Назив инвестиције

Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског
говечета
Изградња објеката за складиштење / чување млека
Механизација/опрема за манипулацију, одлагање и апликацију стајњака
Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у слободном и
везаном систему држања
Набавка преносне опреме за мужу
Набавка опреме за хлађење и складиштење млека
Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса
Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и дистрибуцију
концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа,
итд), електричне ограде и термо – појилице
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Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање)
производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе,
као и постављање противградних мрежа, објеката и набавка опреме и
средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и
мултипликацију садног материјала
Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и
наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу,
производњу садног материјала и повртарску производњу (укључујући и
производњу расада и цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације
за воћарско-виноградарску производњу (набавка прецизних машина за сетву,
машина за расађивање расада, висококвалитетних прскалица или атомизера
за заштиту од болести, корова и штеточина; набавка система са
микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и расадника од
измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка
система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за
наводњавање)
Набавка машина за обраду земљишта
Набавка сејалица
Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и
корова
Изградња сушара за индустријско, зачинско и лековито биље
Набавка нових пчелињих друштава
Набавка опреме за пчеларство

2.3.9. Критеријуми селекције
Редни
број

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

За ову меру нису предвиђени посебни
критеријуми за избор корисника; планирано је
да Конкурс буде отворен до утрошка средстава
опредељених овим Програмом.

2.3.10. Интензитет помоћи
Вредност подстицаја износи 50% од вредности набављених добара без ПДВ-a; минимални износ за
исплату је 10 000 динара, а максимални 125 000 динара по кориснику.
2.3.11. Индикатори/показатељи
Редни број

Назив показатеља

1.

Укупан број подржаних пројеката

2.

Број нових грла која су резултат мере

3.

Број субвенционисаних садница појединих врста и сорти воћа

4.

Број и врста набављене опреме

2.3.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране органа локалне самоуправе. Локална самоуправа ће сваке године
састављати годишњи Програм, као и индикативни буџет сваке мере и расписивати Јавне позиве
(Конкурсе) за подношење захтева, време отварања поступка и рокове за подношење захтева.
Локална самоуправа ће објавити позиве за подношење захтева и спровести широку кампању
информисања.
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Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране органа локалне самоуправе, у
смислу комплетности, административне усаглашености, прихватљивости. Захтеви који испуњавају
услове и прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава према позиву за подношење захтева.
Захтеви ће се подносити од стране корисника на обрасцима у складу са условима и потребном
документацијом који ће бити дефинисани Јавним позивом или Конкурсом. Детаљне административне
провере се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања да ли је потпун, поднет на време и да ли
су услови за одобравање захтева испуњени. Провере су документоване на детаљним формуларима чек
листи.
Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима Конкурса ће бити прегледани по
редоследу њиховог пристизања. Након обраде формулара захтева од стране органа локалне самоуправе,
средства ће бити одобрена корисницима који испуњавају услове.
Подносиоци захтева за подстицаје одн. мере у оквиру Програма су у обавези да доставе своје захтеве
заједно са другим Конкурсом траженим документима органу локалне самоуправе.
Исплату из буџета корисницима врши Одељење за финансије и буџет Општинске управе Прибој на
текуће рачуне корисника. О признавању наведеног права у првом степену решава Општинска управа
Прибој. Против првостепеног решења може се поднети жалба Општинском већу Општине Прибој.
Поступак за остваривање овог права води се по одредбама Закона о општем управном поступку.
III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТA
Табела : Општи подаци и показатељи
Извор
Вредност, опис
Назив показатеља
податка и
показатеља
година
ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина
рзс*
Регион
Шумадија и
рзс*
Западна Србија
Област
Златиборска
рзс*
Град или општина
Прибој
рзс*
Површина
553
рзс*
Број насеља
33
рзс*
Број катастарских општина
24
рзс*
Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
32
(ПОУРП)
Демографски показатељи
Број становника
27133
рзс**
Број домаћинстава
9257
рзс*
Густина насељености (број становника/површина, km²)
49
Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100)
- 10,7
рзс**
- у руралним подручјима АП/ЈЛС
- 13,8
рзс**
Становништво млађе од 15 година (%)
13,08
рзс**
Становништво старије од 65 година (%)
17,24
рзс**
Просечна старост
44,23
рзс*
Индекс старења
154,3
рзс*
Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем (%) 12,22
рзс*
Основно образовање (%)
22,17
рзс*
Средње образовање (%)
54,3
рзс*
Више и високо образовање (%)
10,84
рзс*
Пољопривредно становништво у укупном броју становника (%) 45,01
процена
Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)
Брдскоинтерни
планински
Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна класа Скелетна
интерни
земљишта литосоли,
колувијум,
хумусно-
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Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)

Просечна количина падавина (mm)
Средња годишња температура (оС)
Хидрографија (површинске и подземне воде)

Површина под шумом (hа)
Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)
Пошумљене површине у претходној години (hа)
Посечена дрвна маса (m3)
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:
Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):
- породична пољопривредна газдинства (%)
- правна лица и предузетници (%)
Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа)
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци,
остало (ha, %)
Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало (ha, %)
Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha)
Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha)
Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha)
Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ
Одводњавана површина КПЗ (ha)
Наводњавана површина КПЗ (ha)
Површина пољопривредног земљишта у државној својини на
територији АП (ha)
Површина пољопривредног земљишта у државној својини која
се даје у закуп (ha):
- физичка лица (%)
- правна лица (%)
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карбонатна,
ранкери
субалпска,
интерни
жупска и
умереноконтинентална
850
интерни
9,3
интерни
Окосница
интерни
хидрографске
мреже у
Прибоју је река
Лим. Главна
притока Лима
је Увац, а
остале су:
Кратовска река
и Поблаћница,
те потоци:
Мијаиловац,
Јармовац и
Годушки.
На реци Лим је
Потпећко
језеро које
служи за
потребе ХЕ
''Потпећ''.
36059,11
рзс*
65,21
рзс*
34,89
рзс*
38808
рзс*

3600
2906
98
2
11656
21,08
11653

рзс***
Управа за
трезор(17)
рзс***
рзс***

431
187

рзс***
рзс***
интерни
интерни
рзс***
интерни
рзс***
интерни

0

интерни

690
4
0
0
1064

интерни
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Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број)

- Говеда 3.101 рзс***
- Свиње 1.731
- Овце 12.964
- Козе 1.048
- Живина
26.390
- Кошнице
пчела 2.545
Трактори, комбајни, прикључне машине (број)
Трактори
рзс***
једноосов. 612
- Трактори
двоосов. 352
- Комбајни 2
- Прикључне
машине 1.47
Пољопривредни објекти (број)
- 1.887 за
рзс***
говеда
- 836 за свиње
- 1.156 за
кокошке
носиље
- 709 за осталу
стоку
- 16 кошева за
кукуруз
- 245 амбара
- 2 силоса
Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број)
- 4 хладњаче
рзс***
- 362 сушаре
- 1 стакленик
- 569
пластеника
Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за заштиту - Мин. ђубрива рзс***
биља (ha, број ПГ)
700 ha (1.539
ПГ)
- Чврсти
стајњак
1.392 ha (2.773
ПГ)
- Течни стајњак
и осока 8 ha (7
ПГ)
- Средства за
заштиту биља
481 ha (1.267
ПГ)
Број чланова газдинства и стално запослених на газдинству:
8477
рзс***
(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/предузетника) /
рзс***
(ha)
Годишње радне јединице (број)
3298
рзс***
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника (број)
4
интерни
Производња пољопривредних производа (количина):
- биљна производња (t)
- пшеница и
рзс***
крупник 82
- раж 5
- јечам 20
- овас 9
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- сточарска производња (t, lit, ком.)
ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева (km)
Поште и телефонски претплатници (број)
Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број)
Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3)
Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)
Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом (број)
Социјална инфраструктура
Објекти образовне инфраструктуре (број)
Број становника на једног лекара
Број корисника социјалне заштите
Диверзификација руралне економије
Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и
водопривреде (број)
Газдинства која обављају друге профитабилне активности (број)
Туристи и просечан број ноћења туриста на територији АП/ЈЛС
(број)

Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем
(број)

- кукуруз 117
- ост. жита 18
- махунарке 149
- инд. биље 4
- поврће 172
- крмно биље
264
/
интерни

130,9
4/7324

рзс*
рзс*

5209
5142
1059
0

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

- 1 ХЕ
- 3 мини ХЕ

интерни

- 7 ПУ
- 14 ОШ
- 2 СШ
394
1701

рзс*

1485

рзс* рзс***

567
4.046 укупно
(3.071
домаћи/975
страни); 4,1
дом./5,1 стр.

рзс***
рзс*

не
50

интерни

рзс*
рзс*

ПССС

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине Прибој''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02–30 од 24.05.2017. године

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

____________________
На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту (''Сл. гласник РС'' бр. 62/06, 65/08-др. закон и
41/09 и 112/015), члана 20. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07 и
83/014-др. закон) и члана 46. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој'' бр.12/08), а по
прибављеној Сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине-Управа за
пољопривредно земљиште број 320-11-01266/2017-14 од 08. марта 2017. године, Скупштина општине
Прибј на седници одржаној 24.05.2017. године, донела је
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ОДЛУКУ
о усвајању годишњег Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Прибој за 2017. годину

I Усваја се годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине
Прибој за 2017. годину.
II

Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02 – 29 oд 24.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.

____________________
На основу члана 24. Статута општине Прибој (''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08) Скупштина
општине Прибој, на седници одржаној 24.05.2017. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2016.
ГОДИНУ ЈКП ''УСЛУГА'' ПРИБОЈ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2016. годину ЈКП ''Услуга'' Прибој.
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-23 од 24.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.

____________________
На основу члана 24. Статута општине Прибој (''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08) Скупштина општине
Прибој, на седници одржаној 24.05.2017. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2016. ГОДИНУ
ЈП ''ТОПЛАНА ПРИБОЈ'' ПРИБОЈ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2016. годину ЈП ''Топлана Прибој''
Прибој .
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број:02-25 од 24.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, 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 24.05.2017. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2016. ГОДИНУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И РАЗВОЈ ПРИБОЈ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2016. годину Јавног предузећа за
уређење грађевинског земљишта и развој Прибој .
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број:02-24 од 24.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.

____________________
На основу члана 24. Статута Општине Прибој (''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08), Скупштина општине
Прибој, на седници одржаној 24.05.2017. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ
I
УСВАЈА СЕ
организације Прибој.

Извештај о раду и Финансијски извештај за 2016. годину Туристичке

II Одлуку објавити у Службеном листу oпштине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број:02- 26 од 24.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.
___________________

На основу члана 90. тачка 7. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'',број
12/08), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 24.05.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе Прибој за 2016. годину.
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-27 од 24.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.
___________________
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На основу члана 28. став 2. Закона о култури (''Сл.гласник РС''бр.72/09) и члана 46. тачка 10.
Статута Општине Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' 12/08), Скупштина општине Прибој, на седници
одржаној 24.05.2017. године, донелa је
О Д Л У К У
о давању сагласности на Статут Завичајног музеја Прибој
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Завичајног музеја Прибој, који је донео Управни одбор
установе број: 02–54 од 20.03.2017. године.
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-28 oд 24.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.

____________________

II АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа општине Прибој („Сл.лист општине
Прибој“, бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 23.03.2017. године,
телефонским путем, донело је
ЗАКЉУЧАК
Даје се сагласност, на захтев ЈП „Топлана Прибој“ да, поред регистроване основне делатности дистрибуције топлотне енергије, у складу са законом може обављати и делатност одржавања зграда.
Закључак објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број : 06-101 од 23.03.2017. 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 13.04.2017.године, разматрало је захтев
Аврамовић Зорана за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2017 .годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:12/16:), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0009-текућа буџетска резерва, функција 130, апропријација 62,
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ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Аврамовић Зорану , у износу од
10.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 62- текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.13-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 164 , економска класификација 472- средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-119 од 13.04.2017. 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 13.04.2017.године, разматрало је захтев Делић
Адмире за новчану помоћ потребну за лечење болесне ћерке и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2017 .годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:12/16:), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0009-текућа буџетска резерва, функција 130, апропријација 62,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Делић Адмири , у износу од
20.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 62- текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.13-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 164 , економска класификација 472- средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-119 од 13.04.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник
__________________
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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 13.04.2017.године, разматрало је захтев
Радовић Александра за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2017 .годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:12/16:), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0009-текућа буџетска резерва, функција 130, апропријација 62,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Радовић Александру , у износу
од 10.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 62- текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.13-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 164 , економска класификација 472- средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-119 од 13.04.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник
______________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 13.04.2017.године, разматрало је захтев Станић
Предрага за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2017 .годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:12/16:), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0009-текућа буџетска резерва, функција 130, апропријација 62,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Станић Предрагу , у износу од
20.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 62- текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.13-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 164 , економска класификација 472- средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-119 од 13.04.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник
____________
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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 13.04.2017.године, разматрало је захтев Авдић
Елвира за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2017 .годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:12/16:), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0009-текућа буџетска резерва, функција 130, апропријација 62,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Авдић Елвиру , у износу од
20.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 62- текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.13-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 164 , економска класификација 472- средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-119 од 13.04.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник
________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 13.04.2017.године, разматрало је захтев
Изетовић Азре за новчану помоћ потребну за лечење болесне ћерке и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2017 .годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:12/16:), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0009-текућа буџетска резерва, функција 130, апропријација 62,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Изетовић Азри , у износу од
10.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 62- текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.13-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 164 , економска класификација 472- средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-119 од 13.04.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник
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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 13.04.2017.године, разматрало је захтев
Никитовић Радојке за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2017 .годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:12/16:), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0009-текућа буџетска резерва, функција 130, апропријација 62,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Никитовић Радојки , у износу од
20.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 62- текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.13-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 164 , економска класификација 472- средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-119 од 13.04.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник
__________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 13.04.2017.године, разматрало је захтев Бакал
Муневере за новчану помоћ потребну за регулисање трошкова електричне енергије и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2017 .годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:12/16:), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0009-текућа буџетска резерва, функција 130, апропријација 62,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Бакал Муневери, у износу од
10.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 62- текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.13-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 164 , економска класификација 472- средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-119 од 13.04.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник
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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 13.04.2017.године, разматрало је захтев Спајић
Влатка за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2017 .годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:12/16:), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0009-текућа буџетска резерва, функција 130, апропријација 62,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Спајић Влатку, у износу од
10.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 62- текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.13-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 164 , економска класификација 472- средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-119 од 13.04.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник
____________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 13.04.2017.године, разматрало је захтев Дујовић
Биљане за новчану помоћ потребну за лечење болесног сина и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2017 .годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:12/16:), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0009-текућа буџетска резерва, функција 130, апропријација 62,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Дујовић Биљани, у износу од
20.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 62- текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.13-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 164 , економска класификација 472- средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-119 од 13.04.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник
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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 13.04.2017.године, разматрало је захтев Чупић
Слободана за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2017 .годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:12/16:), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0009-текућа буџетска резерва, функција 130, апропријација 62,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Чупић Слободану, у износу од
10.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 62- текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.13-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 164 , економска класификација 472- средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-119 од 13.04.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник
__________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 13.04.2017.године, разматрало је захтев Бојић
Бранка за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2017 .годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:12/16:), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0009-текућа буџетска резерва, функција 130, апропријација 62,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Бојић Бранку, у износу од
10.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 62- текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.13-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 164 , економска класификација 472- средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-119 од 13.04.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник

58 | С т р а н а

Број 5/2017

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 13.04.2017.године, разматрало је захтев
Павловић Снежане за новчану помоћ потребну за лечење болесног супруга и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2017 .годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:12/16:), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0009-текућа буџетска резерва, функција 130, апропријација 62,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Павловић Снежани , у износу од
20.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 62- текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.13-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 164 , економска класификација 472- средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-119 од 13.04.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 13.04.2017.године, разматрало је захтев Џеко
Амеле за новчану помоћ потребну за подмиривање основних животних потреба и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2017 .годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:12/16:), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0009-текућа буџетска резерва, функција 130, апропријација 62,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Џеко Амели , у износу од
40.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 62- текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.13-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 164 , економска класификација 472- средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-119 од 13.04.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник

59 | С т р а н а

Број 5/2017

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
_________________

На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа општине Прибој („Сл.лист општине
Прибој“, бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 13.04.2017. године донело је
З А К Љ У Ч АК
Даје се сагласност Председнику општине Прибој да може да закључи Анекс бр. 1 – основног
Уговора о превозу пензионера на територији општине Прибој 01 број: 06-14 од 20.01.2016. године, у
коме су регулисани међусобни односи, права и обавезе уговорених страна и исти продужи на период од
01.01. до 30.06.2017. године.
Закључак објавити у“Службеном листу општине Прибоj“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-119 од 13.04.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник
_________________
На основу члана 178. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број: 21/2016), Општинско веће општине Прибој, на
седнци одржаној 19.05.2017. године, донело је
ОДЛУКУ
I Одређује се накнада за рад преседнику и члановима Жалбене комисије општине Прибој, у износу
од по 1.500,00 динара по предмету.
II Средства за исплату накнаде за рад обезбеђују се у буџету општине Прибој-Општинске управе.
III Одлуку објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење:
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 21.12.2016.године, донело је Решење о
образовању Жалбене комисије општине Прибој број: 06-315.
Чланом 178. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе прописано је да чланови жалбене комисије имају право на накнаду за рад,чију висину
одређује Општинско веће.
Имајући у виду претходно изнето,одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-158 од 19.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правниk
______________
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На основу члана 79. став 11. Статута општине Прибој („Сл.лист општине Прибој“,број:12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.05.2017.године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
у Завичајном музеју Прибој.
I Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
Завичајног музеја Прибој од 16.03.2017.године.
II Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број:06-158 од 19.05.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.правник
_________________
На основу члана 2. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини (Службени лист
Општине Прибој бр. 2/2017), члана 79. Статута Општине Прибој (Службени лист Општине Прибој бр.
12/2008) и члана 26. Пословника о раду Општинског већа Општине Прибој (Службени лист Општине
Прибој бр. 16/2008) Општинско веће Општине Прибој, на седници одржаној 19.05.2017.године, доноси
ЗАКЉУЧАК
Даје се сагласност на решење Председника општине Прибој број 06-136/2017 од 18.05.2017.
године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 06-158 од 19.05.2017. године
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