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15.09.2010.године

АКТА СКУПШТИНЕ ОШТИНЕ
На основу члана 131. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број 12/08), а
сходно члану 61. и 104. Закона о Уставном суду (''Сл.гласник РС'''бр. 58/04, 62/04) Скупштина општине
Прибој на седници одржаној 15.09.2010. године, донела је
О Д Л У К У
О УКИДАЊУ ОДЛУКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I УКИДА СЕ Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Прибој
Драгану Пијевчевићу са изборне листе ''Покрет за Прибој-Ћетковић др.Драган'', број:013-1 од
05.03.2010.године (''Службени лист општине Прибој'', број 2/10) .
II УКИДА СЕ Одлука о потврђивању мандата одборници Скупштине општине Прибој Снежани
Пријовић са изборне листе '' Покрет за Прибој-Ћетковић др.Драган'' , број:013-8 од 21.05.2010.године
(''Службени лист општине Прибој'', број 3/10) .
III Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
Образложење
Уставни суд Републике Србије, на седници одржаној 21.04.2010. године, донео је Одлуку
објављену у ''Службеном гласнику РС'', број 34/10 од 21. 05. 2010. године, којом се утврђује да одредбе
члана 43. и 47. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'', број 129/07) нису у сагласности са
Уставом Републике Србије.
Чланом 47. Закона о локалним изборима, између осталог било је прописано право подносиоца
изборне листе да у име одборника поднесе оставку на ту функцију у скупштини јединице локалне
самоуправе (институт бланко оставке).
На основу поднете бланко оставке подносиоца изборне листе ''Покрет за Прибој-Ћетковић
др.Драган'', Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 05.03.2010. године утврдила је престанак
мандата одборнику Драгану Пијевчевићу.
Уместо одборника коме је престао мандат услед подношења бланко оставке, на предлог
подносиоца изборне листе ''Покрет за Прибој-Ћетковић др.Драган'', Скупштина општине Прибој, на
седници одржаној 21.05.2010. године потврдила је мандат одборници Снежани Пријовић.
Одлука Уставног суда IУз број 52/2008 за последицу има укидање института бланко оставке и
могућност враћања мандата оним одборницима који су активирањем бланко оставке остали без мандата.
Чланом 61.Закона о Уставном суду прописано је:
'' Свако коме је повређено право коначним или правноснажним појединачним актом, донетим на
основу закона или другог општег акта, за који је одлуком Уставног суда утврђено да није у сагласности с
Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима или
законом, има право да тражи од надлежног органа измену тог појединачног акта.
Предлог за измену коначног или правноснажног појединачног акта, донетог на основу закона или
другог општег акта, за који је одлуком Уставног суда утврђено да није у сагласности са Уставом,
општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима или законом,
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може се поднети у року од шест месеци од дана објављивања одлуке у "Службеном гласнику Републике
Србије", ако од достављања појединачног акта до подношења предлога или иницијативе за покретање
поступка није протекло више од две године.''

Скупштини општине Прибој,дана 25.08.2010.године,захтевом за враћањем одборничког мандата
обратио се Драган Пијевчевић.
Имајући у виду Одлуку Уставног суда и одредбе члана 61.Закона о Уставном суду,Скупштина
општине Прибој је укидањем ове две одлуке вратила одборнички мандат подносиоцу захтева.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 013-10 од 15.09.2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
___________________
На основу члана 131. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибоj''), у вези са
чланом 3. став 1. Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске
кризе (''Службени гласник РС'', број 45/10), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 15.09.2010.
године, донела је
О Д Л У К У
o обезбеђењу средстава за учешће у финансирању пројеката
I Општина Прибој ће по основу Јавног позива за кандидовање пројеката за финансирање
изградње, реконструкције, односно адаптације објеката од јавног значаја, који је расписала Република
Србија, Министарство животне средине и просторног планирања у сарадњи са Министарством просвете,
Министарством здравља, Министарством омладине и спорта, Министарством културе од 24.06.2010.
године (у даљем тексту: Јавног позива), кандидовати следеће пројекте:
1. Реконструкција котларнице у ОШ ''Бранко Радичевић'' Прибој,
укупна вредност............................................................................……….21.073.700,00 динара;
2. Адаптација и уређење музејске зграде за сталну поставку и уређења дворишта
за лапидариум, укупна вредност ……………. .......................................10.955.074,94 динара;
II Средства за суфинансирање прoјеката у складу са поглављем III Јавног позива, алинеја 2.
обезбеђана су, односно планирана су Одлуком о буџету општине Прибој за 2010. годину (''Службени лист
општине Прибој'', број 6/09), на:
- раздео 2,функција 912-основно образовање,апропријација 65, економска класификација 463 –
изградња објеката за потребе образовања;
III Општина Прибој ће одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину, обезбедити, односно
планирати средства за наставак суфинансирања прихваћенх пројеката у свему према поглављу III Јавног
позива.
IV Обавезује се Општинско веће општине Прибој да Скупштини општине Прибој, достави
информацију о пројектима прихваћеним од стране надлежног министарства у року од 30 дана од дана
достављања обавштења.
V Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Прибој''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 400-44 од 15.09.2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
___________________
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На основу члана 131. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибоj''), у вези са
чланом 3. став 1. Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске
кризе (''Службени гласник РС'', број 45/10), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 15.09.2010.
године, донела је
О Д Л У К У
о прихватању обавезе сервисирања дуга
I
Oдлука се доноси ради кандидовања пројеката по Јавном позиву за кандидовање пројeката
за финансирање изградње, реконстуркције, односно адаптације објеката од јавног значај који је рaсписала
Република Србија, Министарство животне средине и просторног планирања у сарадњи са Министарством
просвете, Министарством здравља, Министарством омладине и спрота, Министарством културе
24.06.2010. године.
II
Општина Прибој прихвата обавезу сервисирања дуга по основу кредита за финансирање
50% од 80% укупне вредности (са ПДВ-ом) пројекта према условима јавног позива, за следеће пројекте:
1. Реконструкција котларнице у ОШ ''Бранко Радичевић'' Прибој,
укупна вредност …........................................................21.073.700,00 динара;
2. Адаптација и уређење музејске зграде за сталну поставку и
уређења дворишта за лапидариум,
укупна вредност …..........................................................10.955.074,94 динара;
III
Рочност кредита је пет година од дана повлачења средстава, односно датума ефектуирања
уговора о кредиту, са једном годином перидоа почека.
Каматна стопа је једнака реферетној каматној стопи Народне банке Србије увећаној за 2,5%.
Отплату кредита општина Прибој ће вршти из средстава обезбеђених у буџету општине.
IV

Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Прибој''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 400-43 од 15.09.2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
___________________

На основу члана 18. тачка 1. Статута општине Прибој (''Службени лист Прибој, број
12/08),Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 15.09.2010. године, донела је
О Д Л У К У
о измени и допуни Стратегије одрживог развоја општине Прибој
2007-2012 (''Сл.лист општине Прибој број: 10/06 и 2/10)
I У оквиру приоритета број 5 ''Развој локалне заједнице'', мере: ''Стварање предуслова да се кроз
ширу друштвену акцију омогуће предуслови за економски, социјални и културни развој'', додаје се
пројектна идеја ''Модернизација рада локалне пореске администрације''.
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

МОДЕРНИЗАЦИЈА РАДА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

ОПИС ПРОЈЕКТА

Пројекат подразумева:
Подизање капацитета локалне пореске администрације
Едукација запослених у служби локалне пореске администрације
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ОПРАВДАНОСТ ПРОЈЕКТА

ЦИЉ ПРОЈЕКТА

ЦИЉНА ГРУПА

ОЧЕКИВАНИ УТИЦАЈ
ПРОЈЕКТА

ИНДИКАТОРИ

ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ
ПРОЈЕКТА
ОЦЕНА ПРИОРИТЕТА
ПРЕДЛОЖЕНИ ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА
НИВО
ПРИПРЕМЉЕНОСТИ
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Побољшана комуникација између грађана и општинске управе
Пружање ефикасних услуга грађанима
Грађани остварују своја права на бржи и ефикаснији начин у технички и
инстуционално опремљеној Служби локалне пореске администрације
Подигнути капацитети Службе локалне пореске администрације
(адекватно опремљена служба локалне пореске администрацијеуређене просторије, набављена адекватна опрема, сервер,
софтвер, компјутери итд.)
Подигнути капацитети запослених
Ажурирање постојеће базе података
Увођење вредности и стандарда ЕУ
Јачање сарадње са НВО сектором
Презентација рада локалне пореске администрације(веб сајт,
брошуре, флајери, лифлети....)
грађани општине Прибој
запослени у локалној пореској администрације
НВО
Локална пореска администрација адекватно опремљена, умрежена
са надлежним институцијама у Општини и Републици
Запослени у локалној пореској администрацији
адекаватно
едуковани и спремни за квалитетније пружање услуга
Постојећа база података ажурирана и повећан број пореских
обвезника
Општински буџет се брже и ефикасније пуни и ствара могућност за
развој локалне заједнице
Задовољни грађани и боље информисани о раду локалне пореске
администрације
Тренутно
Очекивано
ПАРАМЕТРИ
стање
стање
Број обучених радника
5+5 обучених
Опрема (компјутери,
радника
софтвери и сервери)
5 обучених
Најмање три
Број одржаних едукација
радника
рачунара
Број приговора грађана
прибављена и
1 софтвер и
софтвер
један сервер,
4 компјутера
Најмање
одржано 5
100 приговора
обука
годишње
Приговори
грађана
смањени за 3%
11 000 000 динара
Донатори – 90%
Локална заједница – 10%
Пројектна идеја

II Oдлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ПРИБОЈ
Број: 02-39 од 15.09.2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
___________________
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На основу члана 28. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број 12/08),
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 15.09.2010. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ПРИМАЊИМА И
ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА И ИЗДАЦИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР-ЈУН 2010. ГОДИНЕ
I УСВАЈА СЕ Извештај о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и
издацима буџета општине Прибој за период јануар-јун 2010.године.
II

Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-54 од 15.09.2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
___________________

На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ , Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 15.09.2010.године донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА
2009. ГОДИНУ ЈКП ''УСЛУГА'' ПРИБОЈ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2009. годину ЈКП ''Услуга'' Прибој .
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02 -52 од 15.09.2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
___________________
На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'' број:16/97 и 42/98),
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 15.09.2010.године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП''УСЛУГА'' ПРИБОЈ
О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ВОДУ И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА
I
Даје се сагласност на одлуку Управног одбора ЈКП ''Услуга'' Прибој о повећању цена
комуналних услуга за воду и изношење смећа за 9 % ,број одлуке: 990 од 25.06.2010. године.
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
Образложење
Чланном 23. Закона о комуналним делатностима прописано је'' Јавно комунално предузеће
одлучује, уз сагласност скупштине општине, односно органа општине који скупштина одреди о
цени комуналних производа и комуналних услуга коју плаћају непосредни корисници
(испорука воде и топлотне енергије, изношење кућног смећа, градски јавни саобраћај и др.).
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Цена комуналних производа и комуналних услуга коју обављају друга предузећа или предузетници
утврђује се на начин из става 1. овог члана.''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 38-1 од 15.09.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
____________________
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 129/07)
и члана 12. став 2. . Одлуке о оснивању Дирекције за изградњу града Прибоја (''Сл.лист Општине Прибој''
бр. 7/96 и 6/01), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 15.09. 2010 .године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПРИБОЈА
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Управног одбора Дирекције за изградњу града Прибој :
1. ДРАГАН ЋЕТКОВИЋ, председник
2. МИЛОЈКО ЦУПАРА, члан
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Дирекције за изградњу града Прибој:
1. МИЛОЈКО ЦУПАРА, председник
2. ДРАГОЉУБ ПЕЈАТОВИЋ, члан
III Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој.
Образложење
Одлуком о оснивању Дирекције за изградњу града Прибоја (''Сл.лист Општине Прибој'' број 7/96
и 6/01) у члану 12. прописано је да председника и чланове Управног одбора Дирекције за изградњу града
Прибоја именује и разрешава Оснивач. Коалиција која чини скупштинску већину уместо чланова из
тачке I диспозитива решења, предложила је да се испред Оснивача именују нови чланови из тачке II
диспозитива решења.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-42 од 15.09. 2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
___________________
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 129/07) и
члана 17. Одлуке о оснивању Градске библиотеке Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 5/97),
Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 15.09.2010.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ПРИБОЈ
I Разрешава се ЗОРАН РАТКОВИЋ
библиотеке Прибој .

дужности председника

Управног одбора Градске
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II Именује се МИЛОШ ДИЗДАР за председника Управног одбора Градске библиотеке Прибој.
III Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој.
Образложење
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Градске библиотеке Прибоју (''Сл.лист
Општине Прибој'' број 5/97 и 6/2001) у члану 17. прописано је да председника и чланове Управног одбора
Градске библиотеке именује и разрешава Оснивач.. Коалиција која чини скупштинску већину уместо
чланa (председника) из тачке I диспозитива решења, предложила је да се испред Оснивача именују
нови члан из тачке II диспозитива решења.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-43 од 15.09.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
___________________
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 129/07) и
члана 28. Одлуке o оснивању JKP ''Услуга'' Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 9/2001), Скупштина
општине Прибој, на седници одржаној дана 15.09.2010.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈКП ''УСЛУГА'' ПРИБОЈ
I Разрешава се РАНКА РАДОВИЋ дужности члана Управног одбора ЈКП '' Услуга'' .
II Именује се АЛЕКСАНДАР МАНДИЋ за члана Управног одбора ЈКП '' Услуга''.
III Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој.
Образложење
Одлуком о оснивању ЈКП ''Услуга'' Прибоју (''Сл.лист Општине Прибој'' број: 9/01) у члану 28.
прописано је да председника и чланове Управног одбора ЈКП ''Услуга'' Прибој именује и разрешава
Оснивач. Коалиција која чини скупштинску већину уместо члана из тачке I диспозитива решења,
предложила је да се испред Оснивача именује нови члан из тачке II диспозитива решења.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-44 од 15.09. 2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.

___________________
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На основу члана 11. Одлуке o оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Прибој
(''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 1/09), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана
15.09.2010.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I Разрешава се НЕДЕЉКО ЋЕТКОВИЋ
пољопривреде општине Прибој.

дужности члана Управног одбора Фонда за развој

II Именује се СЛОБОДАН ПОЛИЋ за члана Управног одбора Фонда за развој пољопривреде
општине Прибој.
III Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој.
Образложење
Одлуком о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Прибој . (''Сл.лист Општине
Прибој'' број: 1/09) у члану 11. прописано је да председника и чланове Управног одбора Фонда и именује
и разрешава Скупштина. Коалиција која чини скупштинску већину уместо члана из тачке I диспозитива
решења, предложила је да се именује нови члан из тачке II диспозитива решења.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01Број :02-45 од 15.09.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
___________________
На основу члана 47. Пословника Скупштине општине Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр.
14/08), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 15.09.2010.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ
I Разрешава се ИЗЕТА ОПАРНИЦА дужности члана Одбора за представке и предлоге.
II Именује се ИВИЦА БОЈОВИЋ за члана Одбора за представке и предлоге.
III Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој.
Образложење
Чланом 47.Пословника Скупштине општине прописано је:
Скупштина може, и пре истека времена на који су изабрани, разрешити поједине чланове сталних
радних тела и изабрати нове путем појединачног кандидовања и избора.
Предлог за разрешење члана сталног радног тела може поднети председник Скупштине,
председник сталног радног тела или одборничка група на чији је предлог изабран.
Члан сталног радног тела разрешен је кад за то гласа већина одборника присутних на седници
Скупштине.
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Коалиција која чини скупштинску већину уместо члана из тачке I
предложила је да се именује нови члан из тачке II диспозитива решења.

диспозитива решења,

Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-46 од 15.09. 2010.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
___________________
На основу члана 47. Пословника Скупштине општине Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр.
14/08), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 15.09.2010.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ И
КОМУНАЛНО –СТАМБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
I Разрешавају се ДРАГАН КЉАЈИЋ и ФИКРЕТ КОЧЕВИЋ
урбанизам и комунално-стамбене делатности.

дужности чланова Одбора за

II Именују се ДРАГАН ЦЕРОВИЋ И ВЕСНА ПЕЈОВИЋ за чланове Одбора за урбанизам и
комунално-стамбене делатности.
III Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој.
Образложење
Чланом 47.Пословника Скупштине општине прописано је:
Скупштина може, и пре истека времена на који су изабрани, разрешити поједине чланове сталних
радних тела и изабрати нове путем појединачног кандидовања и избора.
Предлог за разрешење члана сталног радног тела може поднети председник Скупштине,
председник сталног радног тела или одборничка група на чији је предлог изабран.
Члан сталног радног тела разрешен је кад за то гласа већина одборника присутних на седници
Скупштине.
Коалиција која чини скупштинску већину уместо чланова из тачке I диспозитива решења,
предложила је да се именују нови чланови из тачке II диспозитива решења.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-47 од 15.09. 2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
___________________
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На основу члана 47. Пословника Скупштине општине Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр.
14/08), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 15.09.2010.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
I Разрешава се ДРАГАН КЉАЈИЋ дужности члана Савета за запошљавање.
II Именује се РАДОМИР ПОЛИЋ за члана Савета за запошљавање.
III Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој.
Образложење
Чланом 47.Пословника Скупштине општине прописано је:
Скупштина може, и пре истека времена на који су изабрани, разрешити поједине чланове сталних
радних тела и изабрати нове путем појединачног кандидовања и избора.
Предлог за разрешење члана сталног радног тела може поднети председник Скупштине,
председник сталног радног тела или одборничка група на чији је предлог изабран.
Члан сталног радног тела разрешен је кад за то гласа већина одборника присутних на седници
Скупштине.
Коалиција која чини скупштинску већину уместо члана из тачке I диспозитива решења, предложила
је да се именује нови члан из тачке II диспозитива решења.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-48 од 15.09.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
___________________
На основу члана 47. Пословника Скупштине општине Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр.
14/08), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 15.09.2010.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
I Разрешава се НЕДЕЉКО ЋЕТКОВИЋ дужности члана Одбора за привреду ,буџет и финансије
II Именује се РАДЕ ТОКОВИЋ за члана Одбора за привреду ,буџет и финансије.
III Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој.
Образложење
Чланом 47.Пословника Скупштине општине прописано је:
Скупштина може, и пре истека времена на који су изабрани, разрешити поједине чланове сталних
радних тела и изабрати нове путем појединачног кандидовања и избора.
Предлог за разрешење члана сталног радног тела може поднети председник Скупштине,
председник сталног радног тела или одборничка група на чији је предлог изабран.
Члан сталног радног тела разрешен је кад за то гласа већина одборника присутних на седници
Скупштине.
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Коалиција која чини скупштинску већину уместо члана из тачке I диспозитива решења,
предложила је да се именује нови члан из тачке II диспозитива решења.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-49 од 15.09.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
___________________
На основу члана 47. Пословника Скупштине општине Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр.
14/08), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 15.09.2010.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
I Разрешава се РАНКА РАДОВИЋ дужности члана Одбора за равноправност полова..
II Именује се СЛОБОДАНКА КОЛОВИЋ за члана Одбора за равноправност полова..
III Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој.
Образложење
Чланом 47.Пословника Скупштине општине прописано је:
Скупштина може, и пре истека времена на који су изабрани, разрешити поједине чланове сталних
радних тела и изабрати нове путем појединачног кандидовања и избора.
Предлог за разрешење члана сталног радног тела може поднети председник Скупштине,
председник сталног радног тела или одборничка група на чији је предлог изабран.
Члан сталног радног тела разрешен је кад за то гласа већина одборника присутних на седници
Скупштине.
Коалиција која чини скупштинску већину уместо члана из тачке I диспозитива решења, предложила
је да се именује нови члан из тачке II диспозитива решења.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број:02-50 од 15.09.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
___________________
На основу члана 47. Пословника Скупштине општине Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр.
14/08), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 15.09.2010.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
I Разрешава се ДУШКО ПЕТРИЋ дужности члана Одбора за заштиту животне средине.
II Именује се СЛАВОЈКА БОЖОВИЋ за члана Одбора за заштиту животне средине.
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III Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој.
Образложење
Чланом 47.Пословника Скупштине општине прописано је:
Скупштина може, и пре истека времена на који су изабрани, разрешити поједине чланове сталних
радних тела и изабрати нове путем појединачног кандидовања и избора.
Предлог за разрешење члана сталног радног тела може поднети председник Скупштине,
председник сталног радног тела или одборничка група на чији је предлог изабран.
Члан сталног радног тела разрешен је кад за то гласа већина одборника присутних на седници
Скупштине.
Коалиција која чини скупштинску већину уместо члана из тачке I диспозитива решења, предложила
је да се именује нови члан из тачке II диспозитива решења.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-51 од 15.09.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
___________________
На основу члана 55. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' број:
72/09), и члана 46. став 1. тачка 10. Статута Општине Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' број: 12/08),
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 15.09.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА ''НЕВЕН'' ПРИБОЈ
I Разрешавају се КРИСТИНА ПАПАН и ЈОВИЦА ПЕЈОВИЋ , дужности чланова Управног
одбора Дечјег вртића''Невен'' Прибој.
II Именују се ЗАГОРКА СТАНИЋ и СЛАВЕНКО СИМИЋ за чланове Управног одбора Дечјег
вртића''Невен'' Прибој.
III Решење објавити у ''Службеном листу Општине Прибој''.
Образложење
Решењем Скупштине општине Прибој, број: 61-10 од 19.02.2008.године, Кристина Папан и Јовица
Пејовић именовани су у Управни одбор Дечјег вртића ''Невен'' Прибој испред Савета родитеља. Како
именовани нису више корисници услуга вртића, престаје основ по коме су била чланови.
Савет родитеља Дечјег вртића ''Невен'' Прибој,на седници одржаној 13.09.2010 .године,
предложио је Загорку Станић и Славенка Симића за нове чланове Управног одбора.
Имајући предње у виду одлучено је као у диспозитиву Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-41 од 15.09. 2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
___________________
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На основу члана 86. Статута о штине Прибој /''Сл. Лист општине Прибој'' број: 12/08/ Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 15.09.2010. године донела је
О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

I

БУДИМИР ПРИЈОВИЋ , разрешава се дужности члана Општинског већа општине Прибој.

II

ЗОРАН ДОКМАНОВИЋ , изабран је за члана Општинског већа општине Прибој.

III

Решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
Образложење

Чланом 86. Статута општине Прибој прописано је :
''Заменик председника Општине, односно члан Општинског већа, може бити разрешен пре истека
времена на које је биран, на предлог председника Општине или најмање једне трећине одборника, на исти
начин на који је изабран.
Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника Општине или члана Општинског
већа, председник Општине је дужан да Скупштини општине поднесе предлог за избор новог заменика
председника Општине или члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о
избору.
Председник Општине, заменик председника Општине или члан Општинског већа који су
разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог
председника Општине, заменика председника Општине или члана Општинског већа. ''
На седници Скупштине општине Прибој одржаној 15.09.2010. године , на предлог председника
Општине , Скупштина је разрешила Будимира Пријовића дужности члана Општинског већа и изабрала
новог члана Општинског већа Зорана Докмановића .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број:02-53 од 15.09.2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр Витомир Пијевац, с.р.
___________________
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 79.став 1.тачка 12.Статута општине Прибој(„Сл.лист општине
Прибој'',број:12/08) и Одлуке о буџету општине Прибој за 2010.годину(„Сл.лист општине
Прибој'',број:6/09),Општинско веће општине Прибој,на седници одржаној 20.05.2010.године,донело је
следећи
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се План изградње објеката из средстава кредита,сачињен од стране Дирекције за
изградњу града и распоређују средства у складу са табелом која је саставни део Плана.
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Задужује се Дирекција за изградњу града Прибоја да,након спроведеног поступка,извештај о
утрошку средстава поднесе Општинском већу општине Прибој.
Закључак објавити у „Службеном листу општине Прибој“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-59 од 20.05.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
____________________
На основу Одлуке о буџету општине Прибој за 2010.годину („Сл.лист општине Прибој“, број
6/09) и члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, број 16/08),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 08.09.2010.године,разматрало је захтев Дувачког
оркестра “Прибој“ за спонзорство учешћа на Сабору у Гучи и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010.годину(„Сл.лист општине
Прибој“,број:6/09),у разделу 2, функција 130-Општинска управа, апропријација 39,економска
класификација 424–специјализоване услуге (финансирање услуга у области образовања, културе и
здравства) одобрававају се средства Дувачком оркестру“Прибој“,у износу по рачуну превозника,за
превоз од Прибоја до Гуче и назад.
II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева,број:205-9001004447173-49
Комерцијална банка.
III Решење ће реализовати Општинска управа - Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу
захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-108 од 08.09.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
____________________
На основу Одлуке о буџету општине Прибој за 2010.годину („Сл.лист општине Прибој“, број
6/09) и члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, број 16/08),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 08.09.2010.године,разматрало је захтев Центра за
социјални рад за новчану помоћ потребну за школовање Ћирковић Јоване и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010.годину(„Сл.лист општине
Прибој“,број:6/09),у разделу 2, функција 130-Општинска управа, апропријација 39,економска
класификација 424–специјализоване услуге (финансирање услуга у области образовања, културе и
здравства) одобравају се средства Ћирковић Јовани, у износу од 50.000,00 динара, на име новчане
помоћи за школовање.
III Средства ће се пренети на жиро рачун Центра за социјални рад,са наменом пружања помоћи
подносиоцу захтева.
IV Решење ће реализовати Општинска управа - Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
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V Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад и архиви Општинског већа.
VI Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-108 од 08.09.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
____________________
На основу Одлуке о буџету општине Прибој за 2010.годину („Сл.лист општине Прибој“, број
6/09) и члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, број 16/08),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 08.09.2010.године,разматрало је захтев Удружења
пензионера за новчану помоћ потребну за опремање канцеларијског простора на Бањи и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010.годину(„Сл.лист
општине,Прибој“,број:6/09), у разделу 2,глава 2.01,функција 130-Општинска управа,апропријација
47.2,ек.класификација 499-текућа буџетска резерва,одобравају се средства Удружењу пензионера,у
износу од 50.000,00 динара,на име помоћи у опремању канцеларијског простора на Бањи.
II За назначени износ увећаће се средства планирана на апропријацији 169-Удружење
пензионера,глава 2.16,функција 840-друштвене организације,а умањиће се апропријација
47.2,ек.класификација 499-текућа буџетска резерва.
III Средства ће се пренети на жиро рачун подносиоца захтева.
IV Решење ће реализовати Општинска управа - Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
V Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу захтева
и архиви Општинског већа.
VI Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-108 од 08.09.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
____________________
На основу Одлуке о буџету општине Прибој за 2010.годину („Сл.лист општине Прибој“, број
6/09) и члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, број 16/08),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 08.09.2010.године,разматрало је захтев Дувачког
оркестра“Лимски бисери“ за спонзорство учешћа на Сабору у Гучи и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010.годину(„Сл.лист општине
Прибој“,број:6/09),у разделу 2, функција 130-Општинска управа, апропријација 39,економска
класификација 424–специјализоване услуге (финансирање услуга у области образовања, културе и
здравства) одобрававају се средства Дувачком оркестру “Лимски бисери“, у износу по рачуну
превозника, за превоз од Прибоја до Гуче и назад.
II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева, број:180-5081010120162-87 Алфа
банка.
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III Решење ће реализовати Општинска управа - Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу
захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-108 од 08.09.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
____________________
На основу члана 79. Статута општине Прибој(„Сл.лист општине Прибој'',број:12/08)) и члана
4.Одлуке о буџету општине Прибој(“Сл.лист општине Прибој“,број:6/09),Општинско веће општине
Прибој,на седници одржаној 08.09.2010.године,донело је
РЕШЕЊЕ
о расподели средстава за инвестиције у 2010.години
I
Прихвата се предлог Актива директора о расподели средстава за инвестиције у 2010.години,у
укупном износу од 2.000.000,00 динара и средства рапоређују на следећи начин:
Машинско-електротехничка школа
О.Ш.“Десанка Максимовић“
О.Ш.“Бранко Радичевић“
О.Ш.“Никола Тесла“
О.Ш.“Благоје Полић“
О.Ш.“9.Мај“Саставци
Гимназија Прибој
II

600.000,00 динара
350.000,00 динара
350.000,00 динара
300.000,00 динара
150.000,00 динара
150.000,00 динара
100.000,00 динара

Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-108 од 08.09.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
____________________

На основу Одлуке о буџету општине Прибој за 2010.годину („Сл.лист општине Прибој“, број
6/09) и члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, број 16/08),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 08.09.2010.године,разматрало је захтев Јањић
Новице за новчану помоћ потребну за школовање и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010.годину(„Сл.лист општине
Прибој“,број 6/09),у разделу 2,глава 2.01,функција 130-Општинска управа,апропријација
43,ек.класификација 472-накнаде за социјалну заштиту(студентске стипендије, ученичке награде и
накнаде у култури) одобравају се средства Јањић Новици ,у износу од 20.000,00 динара,на име помоћи за
школовање.
II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева.
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III Решење ће реализовати Општинска управа - Одељење за друштвене делатности, финансије
и буџет.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу
захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-108 од 08.09.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
____________________
III АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
На основу члана 16. Закона о обележавању дана жалости на територији Републике
Србије(„Сл.гласник РС“,број:101/05 и 30/10) и члана 76.Статута општине Прибој(„Сл.лист општине
Прибој“,број:12/08),председник општине Прибој доноси
ОДЛУКУ
о проглашењу Дана жалости на територији општине Прибој
Проглашава се 18.август 2010. године за
Дан жалости поводом смрти Љубенка
Ћуковића,настрадалог за време одржавања„3.Међународног лимског биатлона“.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
01број:02-35 од 17.08.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. Правник, с.р.
____________________

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', 54/09), председник
Општине Прибој, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗРЕВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010 одину (''Службени
лист општине Прибој'' број: 6/2009), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска
класификација 499, средства резерве, апропријација 47.2 – Текућа буџетска резерва, одобрава се
коришћење средстава у износу од 20.000,00 динара Булатовић Ђорђу на име вештачења и утврђивања
чињеничног стања – степена изграђености, односно адаптације објкета Хотела на Бањи.
2.
За назначени износ увећаће се глава 2.01, функција 130 – Општинска управа,
апропријација 50, економска класификација 511 – пројектно планрање – изградња урбанистичких
планова.
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3.
Средства из става 1. ће се пренети на рачун корисника средстава број: 1800784621701501-60
4.
О реализацији овог решења стараће се Општинска управа, Оделење за друштвене
делатности, буџет и финансије – финансијска служба.
5.
Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
02 Број: 400-4-1/10
У Прибоју, 08.02.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
____________________
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', 54/09), председник
Општине Прибој, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗРЕВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010 одину (''Службени
лист општине Прибој'' број: 6/2009), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска
класификација 499, средства резерве, апропријација 47.2 – Текућа буџетска резерва, одобрава се
коришћење средстава у износу од 1.280.937,67 динара ''Прогрес'' д.о.о. Прибој на име неизмирених
обавеза по основу наменских трансфера, односно средстава дозначених са Републичке дирекције за
путеве за путни правац Добриловићи – Прибојска Голеша. Средства се одобравају из текуће резерве из
разлога што нису планиарана као наменска Одлуком о буџету општине Прибој за 2010. годину, а
измирују се у складу са Решењем о пронудној наплати пореске обавезе из новчаног потраживања број:
75-433-1-01234/2009-1,од 02.02.2010. године.
2.
За назначени износ увећаће се глава 2.01, функција 130 – Општинска управа,
апропријација 45, економска класификација 483 – новчане казне и пенали.
3.
Средства из става 1. ће се пренети на рачуне назначене Решењем из тачке 1. став 1. овог
Решења.
4.
О реализацији овог решења стараће се Општинска управа, Оделење за друштвене
делатности, буџет и финансије – финансијска служба.
5.
Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
02 Број: 400-4-2/10
У Прибоју, 26.02.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
____________________
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', 54/09), председник
Општине Прибој, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗРЕВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010 одину (''Службени
лист општине Прибој'' број: 6/2009), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска
класификација 499, средства резерве, апропријација 47.2 – Текућа буџетска резерва , одобрава се
коришћење средстава у износу од 10.000,00 динара на име спонзорства у припреми и штампи
монографије братства Цвијовића.
2.
За назначени износ увећаће се раздео 2, глава 2.16, функција 840 – друштвене
организације,апропријација 177, економска класификација 481 – Остале организације.
3.
Средства из става 1. ће се пренети на рачун ГДС '' Инкогнито'' Прибој, број: 1805081820004666-53.
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4.
О реализацији овог решења стараће се Општинска управа, Оделење за друштвене
делатности, буџет и финансије.
5.
Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
02 Број: 400-4-3/10
У Прибоју, 28.04.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
____________________
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', 54/09), председник
Општине Прибој, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗРЕВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010 одину (''Службени
лист општине Прибој'' број: 6/2009), раздео 2, глава 2.01, , функција 130 – Општинска управа, економска
класификација 499, средства резерве, апропријација 47.2 – Текућа буџетска резерва , одобрава се
коришћење средстава у износу од, 147.000,00 динара МЗ Саставци на име помоћи у извођењу радован ан
сеоском водоводу Баре у Крњачи.
2.
За назначени износ увећаће се раздео 2, глава 2.16, функција 840 – друштвене
организације,апропријација 177, економска класификација 481 – Остале организације.
3.
Средства из става 1. ће се пренети на рачун избођача радова СЗУР ''Омега'' Прибој, број:
060-266177-49.
4.
О реализацији овог решења стараће се Општинска управа, Оделење за друштвене
делатности, буџет и финансије.
5.
Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
02 Број: 400-4-4/10
У Прибоју, 29.04.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
____________________
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', 54/09), председник
Општине Прибој, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗРЕВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010 одину (''Службени
лист општине Прибој'' број: 6/2009), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска
класификација 499, средства резерве, апропријација 47.2 – Текућа буџетска резерва, одобрава се
коришћење средстава у износу од 20.000,00 динара МЗ Саставци на име помоћи у трошковима везаним за
спортску манифестацију одржану поводом 1. Маја 2010. године.
2.
За назначени износ увећаће се раздео 2, глава 2.11, функција 810 – Спортски клубови и
манифестације,апропријација 129, економска класификација 481 – Спортски клубови и манифестације.
3.
Средства из става 1. ће се пренети на рачун МЗ Саставци.
4.
О реализацији овог решења стараће се Општинска управа, Оделење за друштвене
делатности, буџет и финансије.
5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
02 Број: 400-4-5/10
У Прибоју, 30.04.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
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____________________
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', 54/09), председник
Општине Прибој, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗРЕВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010 одину (''Службени
лист општине Прибој'' број: 6/2009), раздео 2, глава 2.01, , функција 130 – Општинска управа, економска
класификација 499, средства резерве, апропријација 47.2 – Текућа буџетска резерва , одобрава се
коришћење средстава у износу од 182.982,88 динара Туристичкој организацији Приобј на име
неисплаћене плате за новембар месец 2009. године, која због блокаде рачуна Туристичке организације
није могла бити исплаћена до 31.12.2009. године, оноднос из масе планиране за 2009. годину.
2.
За назначени износ увећаће се раздео 2, глава 2.12, функција 473 – Туристичка
организација, у оквиру које апропријација 130, економска класификација 411 – плате и додаци запосених
за износ од 155.407,00 динара и априпријација 131, економска класификација 412 – социјални доприноси
на терет послодавца за изнод ос 27.5785,88 динара.
3.
Средства из става 1. ће се пренети на рачун Туристичке организације Прибој.
4.
О реализацији овог решења стараће се Општинска управа, Оделење за друштвене
делатности, буџет и финансије.
5.
Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
02 Број: 400-4-6/10
У Прибоју, 27.05.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
____________________
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', 54/09), председник
Општине Прибој, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗРЕВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010 одину (''Службени
лист општине Прибој'' број: 6/2009), раздео 2, глава 2.01, , функција 130 – Општинска управа, економска
класификација 499, средства резерве, апропријација 47.2 – Текућа буџетска резерва, одобрава се
коришћење средстава у износу од 25.000,00 динара Завичајном музеју Прибој за недостајућа средства за
измирење електричне енргије.
2.
За назначени износ увећаће се раздео 2, глава 2.07, функција 820 – Завичајни музеј,
апропријација 103, економска класификација 421 – стални трошкови.
3.
Средства из става 1. ће се пренети на рачун Завичајног музеја Прибој.
4.
О реализацији овог решења стараће се Општинска управа, Оделење за друштвене
делатности, буџет и финансије.
5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
02 Број: 400-4-7/10
У Прибоју, 28.06.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
____________________
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', 54/09), председник
Општине Прибој, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗРЕВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010 одину (''Службени лист
општине Прибој'' број: 6/2009), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска
класификација 499, средства резерве, апропријација 47.2 – Текућа буџетска резерва, одобрава се
коришћење средстава у износу од 197.623,00 динара Црквеној општини Прибој на име помоћи за
одржавању верских објеката.
2. За назначени износ увећаће се раздео 2, глава 216, функција 840 – Друштвене организације,
апропријација 176.1, економска класификација 481 – Православна верска заједница.
3. Средства из става 1. ће се пренети на рачун Црквене општине Прибој, број: 205-40043-45.
4. О реализацији овог решења стараће се Општинска управа, Оделење за друштвене делатности,
буџет и финансије.
5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
02 Број: 400-4-8/10
У Прибоју, 07.07.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
____________________
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', 54/09), председник
Општине Прибој, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗРЕВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010 одину (''Службени
лист општине Прибој'' број: 6/2009), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска
класификација 499, средства резерве, апропријација 47.2 – Текућа буџетска резерва, одобрава се
коришћење средстава у износу од 50.000,00 динара Српској православној црквеној општини на име
помоћи за изградњу парохијског дома – конака у Кратову.
2. За назначени износ увећаће се раздео 2, глава 216, функција 840 – Друштвене организације,
апропријација 176.1, економска класификација 481 – Православна верска заједница.
3. Средства из става 1. ће се пренети на рачун Протојереја Милована Андрића, број: 3550000100297884-18.
4. О реализацији овог решења стараће се Општинска управа, Оделење за друштвене делатности,
буџет и финансије.
5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
02 Број: 400-4-9/10
У Прибоју, 22.07.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
____________________
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', 54/09), председник
Општине Прибој, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗРЕВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010 одину (''Службени
лист општине Прибој'' број: 6/2009), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска
класификација 499, средства резерве, апропријација 47.2 – Текућа буџетска резерва, одобрава се
коришћење средстава у износу од 200.000,00 динара МЗ Саставци на име помоћи у изградњи моста на
реци Поблаћници.
2.
За назначени износ увећаће се раздео 2, глава 2.17, функција 451 – Дирекција за изградњу
града, апропријација 199.6, економска класификација 451 – Средства за одржавање путева у месним
заједницама.
3.
Средства из става 1. ће се пренети на рачун МЗ Саставци.
4.
О реализацији овог решења стараће се Општинска управа, Оделење за друштвене
делатности, буџет и финансије.
5.
Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
02 Број: 400-4-10/10
У Прибоју, 11.08.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
____________________
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', 54/09), председник
Општине Прибој, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗРЕВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010 одину (''Службени
лист општине Прибој'' број: 6/2009), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска
класификација 499, средства резерве, апропријација 47.2 – Текућа буџетска резерва, одобрава се
коришћење средстава у износу од триста ЕУР-а по продајном курсу на дан исплате, на име трошкова
ангажовања 3 (три) рониоца Спасилачког клуба ''WULF” из Фоче за проналажење утопљеног лица учесника у Трећем међународном Биатлону.
2.
За назначени износ увећаће се раздео 1, глава 1.02, функција 110 – Председник општине,
апропријација 21, економска класификација 423 – услуге по уговору.
3.
Средства из става 1. ће се готовински исплатити ангажованим рониоцима.
4.
О реализацији овог решења стараће се Општинска управа, Оделење за друштвене
делатности, буџет и финансије – финансијска служба.
5.
Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
02 Број: 400-4-11/10
У Прибоју, 17.08.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
____________________
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На основу члана 76. тачка 6. Статута општине Прибој(„Сл.лист општине Прибој“,број:12/08),а у
циљу решавања проблема прогнаних Бошњака са територије општине Прибој,поздрављајући Одлуку
Владе Републике Србије која је спремна да ради на обнови порушених објеката,председник Општине
донео је
Р Е ШЕ Њ Е
о именовању координатора на реализацији пројекта обнове порушених објакта и изградњи пратеће
инфраструктуре
I
II

За координатора пројекта именује се ХАЈРО БЕЋИРОВИЋ, помоћник председника Општине.
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој.“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број 06-71 од 10.06.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
____________________

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 129/07), члана 9. став 3.
и 33. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (''Сл. Гласник РС'' број:
36/91, 33/93, 46/94, 52/96, 29/01, 84/04, 115/05) и члана 76. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине
Прибој'' број:12/08), председник општине Прибој доноси
РЕШЕЊЕ
о формирању услуге Дневни центар за стара лица на територији општине Прибој
I Формира се услуга Дневни центар за стара лица на територији општине Прибој.
II Услуге из става 1. овог решења реализоваће Центар за социјални рад Прибој, у складу са
чланом 17.-19. Одлуке о правима грађана у области социјалне заштите на територији општине Прибој
(''Сл.лист општине Прибој'' број:14/08) и члана 5. Споразума, закљученог дана 14.07.2010.године између
Министарства рада и социјалне политике, општине Прибој и Центра за социјални рад Прибој .
III Активности наведене услуге и ближи услови за њихово коришћење биће одређени општим
актом чији ће нацрт припремити Центар за социјални рад Прибој, у складу са чланом 5.
Споразума,закљученог дана 14.07.2010.године између Министарства рада и социјалне политике, општине
Прибој и Центра за социјални рад Прибој.
IV Општи акт којим ће бити регулисано функционисање услуге Дневни центар за стара лица
донеће Општинска управа општине Прибој - Одељење за друштвене делатности,финансије и буџет.
V Решење објавити у ''Службеном листу општине Прибој''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
01број:06-112 од 14.07.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
__________________
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', 54/09), председник
Општине Прибој, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010. годину (''Службени
лист општине Прибој'' број: 6/2009), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска
класификација 499, средства резерве, апропријација 47.2 – Текућа буџетска резерва , одобрава се
коришћење средстава у износу од 150.000,00 динара на име учешћа општине Прибој у пројекту Центра за
социјални рад Прибој '' Дневни центар за стара лица''. Преостала потребна средства у складу са Пројектом
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у износу од 450.000,00 динара биће обезбеђена ребалансом буџета за 2010. годину кроз посебну
буџетску линију. Уколико буџет не буде ребалансиран назначени недостајући износ за 2010. годину,
такође, ће се обезбедити из текуће буџетске резерве, а за 2011.годину средства ће се наменски планирати
одлуком о буџету.
2. За назначени износ увећаће се раздео 2, глава 2.14, функција 090 – Социјална заштита,
економска класификација 472, апропријација 150- проширени видови социјалне помоћи, а умањити
апропријација 47.2 – Текућа буџетска резерва.
3. Средства из става 1. ће се пренети на рачун Центра за социјални рад, број: 840-1256761-41.
4. О реализацији овог решења стараће се Општинска управа, Оделење за друштвене
делатности, буџет и финансије и Центар за социјални рад.
5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
02 Број: 400-4-15/10
У Прибоју, 14.09. 2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
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