
 

 

I АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  

 

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете проузроковане изливањем река  на подручју општине Прибој, председник општине 

Прибој доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 
општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 2.420,00  динара Драгану Бабићу - Кратово, на име делимичне помоћи за санацију имања 

и објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   Решење се доноси у  складу са средствима планираним  Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. 

годину (''Службени лист општине Прибој'' број: 8/2010) за помоћ у санирању штете од елементарних непогода. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са могућностима буџета , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима и имањима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 

2010.године , извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти  и имања оштећени изливањем река 

на подручју општине Прибој. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
   

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете проузроковане изливањем река  на подручју општине Прибој, председник општине 

Прибој доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист општине 

Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска класификација 484, 

апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода , одобрава се коришћење средстава у износу од 

11.000,00 динара Милосави Бајчета-Саставци, на име делимичне помоћи за санацију имања и објеката 

оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

  
1 10.01.2012..године  
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3.Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   Решење се доноси у  складу са средствима планираним  Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. 

годину (''Службени лист општине Прибој'' број: 8/2010) за помоћ у санирању штете од елементарних непогода. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са могућностима буџета, а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима и имањима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 

2010.године, извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти  и имања оштећени изливањем река 

на подручју општине Прибој. 
 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
 
 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете проузроковане изливањем река  на подручју општине Прибој, председник општине 

Прибој доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска 
класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода , одобрава се коришћење 

средстава у износу од 440,00 динара Рахму Бегановићу - Калафати, на име делимичне помоћи за санацију имања 

и објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   Решење се доноси у  складу са средствима планираним  Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. 
годину (''Службени лист општине Прибој'' број: 8/2010) за помоћ у санирању штете од елементарних непогода. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са могућностима буџета , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима и имањима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 

2010.године , извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти  и имања оштећени изливањем река 

на подручју општине Прибој. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
  

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину (Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете проузроковане изливањем река  на подручју општине Прибој, председник општине 

Прибој доноси  
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Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 4.840,00  динара Милуну Бјелићу-Кратово, на име делимичне помоћи за санацију имања и 

објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   Решење се доноси у  складу са средствима планираним  Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. 

годину (''Службени лист општине Прибој'' број: 8/2010) за помоћ у санирању штете од елементарних непогода. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са могућностима буџета, а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима и имањима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 

2010.године , извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти  и имања оштећени изливањем река 

на подручју општине Прибој. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011, У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 
Комисије за процену штете проузроковане изливањем река  на подручју општине Прибој, председник општине 

Прибој доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа,економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 2.200,00 динара Николи Булатовићу - Саставци, на име делимичне помоћи за санацију 

штете на имању оштећеном поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  
3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   Решење се доноси у  складу са средствима планираним  Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. 

годину (''Службени лист општине Прибој'' број: 8/2010) за помоћ у санирању штете од елементарних непогода. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са могућностима буџета , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима и имањима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 
2010.године , извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти  и имања оштећени изливањем река 

на подручју општине Прибој. 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________  
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 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете проузроковане изливањем река  на подручју општине Прибој, председник општине 

Прибој доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа,   економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода , одобрава се коришћење 
средстава у износу од 4.400,00  динара Миодрагу Врељаковићу - Кратово , на име делимичне помоћи за 

санацију имања и објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

 

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
   Решење се доноси у  складу са средствима планираним  Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. 

годину (''Службени лист општине Прибој'' број: 8/2010) за помоћ у санирању штете од елементарних непогода. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са могућностима буџета , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима и имањима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 

2010.године, извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти  и имања оштећени изливањем река 

на подручју општине Прибој. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
  

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете проузроковане изливањем река  на подручју општине Прибој, председник општине 

Прибој доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода , одобрава се коришћење 

средстава у износу од 1.100,00  динара Павлу Врељаковићу- Кратово, на име делимичне помоћи за санацију 

имања и објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   Решење се доноси у  складу са средствима планираним  Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. 

годину (''Службени лист општине Прибој'' број: 8/2010) за помоћ у санирању штете од елементарних непогода. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са могућностима буџета , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима и имањима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 
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2010.године , извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти  и имања оштећени изливањем 
река на подручју општине Прибој. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________  
 

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете проузроковане изливањем река  на подручју општине Прибој, председник општине 

Прибој доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа,   економска 
класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода , одобрава се коришћење 

средстава у износу од 5.280,00  динара Градимиру Врељаковићу – Кратово, на име делимичне помоћи за 

санацију штете на имању оштећеном поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
   Решење се доноси у  складу са средствима планираним  Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. 

годину (''Службени лист општине Прибој'' број: 8/2010) за помоћ у санирању штете од елементарних непогода. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са могућностима буџета , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима и имањима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 

2010.године , извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти  и имања оштећени изливањем река 

на подручју општине Прибој. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
 

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете проузроковане изливањем река  на подручју општине Прибој, председник општине 

Прибој доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист општине 

Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа,   економска класификација 484, 

апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода , одобрава се коришћење средстава у износу од 

3.300,00  динара Бошку Вуковићу – Кнежева река, на име делимичне помоћи за санацију имања и објеката 

оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 



Број     1                СЛУЖБЕНИ   ЛИСТ    ОПШТИНЕ   ПРИБОЈ                         Страна_____                          6 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 
5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   Решење се доноси у  складу са средствима планираним  Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. 

годину (''Службени лист општине Прибој'' број: 8/2010) за помоћ у санирању штете од елементарних непогода. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са могућностима буџета , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима и имањима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 

2010.године , извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти  и имања оштећени изливањем река 

на подручју општине Прибој. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
  

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину (Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 
члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете проузроковане изливањем река  на подручју општине Прибој, председник општине 

Прибој доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 1.650,00 динара Драгану Вуковићу - Саставци, на име делимичне помоћи за санацију 
имања и објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   Решење се доноси у  складу са средствима планираним  Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. 

годину (''Службени лист општине Прибој'' број: 8/2010) за помоћ у санирању штете од елементарних непогода. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са могућностима буџета , а на бази Извештаја Комисије за 
процену штете на објектима и имањима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 

2010.године , извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти  и имања оштећени изливањем река 

на подручју општине Прибој. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете проузроковане изливањем река  на подручју општине Прибој, председник општине 

Прибој доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 
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1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа,   економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода , одобрава се коришћење 

средстава у износу од 1.320,00  динара Мирославу Газдићу- Рача, на име делимичне помоћи за санацију имања 

и објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
   Решење се доноси у  складу са средствима планираним  Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. 

годину (''Службени лист општине Прибој'' број: 8/2010) за помоћ у санирању штете од елементарних непогода. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са могућностима буџета , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима и имањима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 

2010.године , извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти  и имања оштећени изливањем река 

на подручју општине Прибој. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
 

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете проузроковане изливањем река  на подручју општине Прибој, председник општине 

Прибој доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа,   економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода , одобрава се коришћење 

средстава у износу од 6.820,00  динара Саву Глишевићу- Хер Голеша, на име делимичне помоћи за санацију 

имања и објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

 

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  
Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   Решење се доноси у  складу са средствима планираним  Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. 

годину (''Службени лист општине Прибој'' број: 8/2010) за помоћ у санирању штете од елементарних непогода. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са могућностима буџета , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима и имањима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 

2010.године , извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти  и имања оштећени изливањем река 
на подручју општине Прибој. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
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 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете проузроковане изливањем река  на подручју општине Прибој, председник општине 

Прибој доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа,  економска 
класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода , одобрава се коришћење 

средстава у износу од 5.500,00  динара Душану Дамјановићу- Саставци , на име делимичне помоћи за санацију 

имања и објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
   Решење се доноси у  складу са средствима планираним  Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. 

годину (''Службени лист општине Прибој'' број: 8/2010) за помоћ у санирању штете од елементарних непогода. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са могућностима буџета , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима и имањима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 

2010.године , извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти  и имања оштећени изливањем река 

на подручју општине Прибој. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
 

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете проузроковане изливањем река  на подручју општине Прибој, председник општине 

Прибој доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа,   економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода , одобрава се коришћење 

средстава у износу од 2.200,00  динара Милији Дробњаковићу - Саставци, на име делимичне помоћи за санацију 

имања и објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   Решење се доноси у  складу са средствима планираним  Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. 

годину (''Службени лист општине Прибој'' број: 8/2010) за помоћ у санирању штете од елементарних непогода. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са могућностима буџета , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима и имањима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 
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2010.године , извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти  и имања оштећени изливањем 
река на подручју општине Прибој. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
 

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете проузроковане изливањем река  на подручју општине Прибој, председник општине 

Прибој доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа,   економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода , одобрава се коришћење 

средстава у износу од 2.200,00  динара Пуниши Дрчелићу - Мажићи , на име делимичне помоћи за санацију 

имања и објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   Решење се доноси у  складу са средствима планираним  Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. 

годину (''Службени лист општине Прибој'' број: 8/2010) за помоћ у санирању штете од елементарних непогода. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са могућностима буџета , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима и имањима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 

2010.године , извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти  и имања оштећени изливањем река 

на подручју општине Прибој. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 
 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 

 
 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 
члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете проузроковане изливањем река  на подручју општине Прибој, председник општине 

Прибој доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа,   економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода , одобрава се коришћење 
средстава у износу од 1.760,00  динара Драгини Симовић - Касидоли , на име делимичне помоћи за санацију 

имања и објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 
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4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 
5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   Решење се доноси у  складу са средствима планираним  Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. 

годину (''Службени лист општине Прибој'' број: 8/2010) за помоћ у санирању штете од елементарних непогода. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са могућностима буџета , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима и имањима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 

2010.године , извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти  и имања оштећени изливањем река 

на подручју општине Прибој. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
 

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 
члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете проузроковане изливањем река  на подручју општине Прибој, председник општине 

Прибој доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 
средстава у износу од 14.360,00 динара Ради Бабић- Ул. Велимира Бандовића, на име делимичне помоћи за 

санацију имања и објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења 

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

                                                  

О б р а з л о ж е њ е 

 

   Решење се доноси у  складу са средствима планираним  Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. 

годину (''Службени лист општине Прибој'' број: 8/2010) за помоћ у санирању штете од елементарних непогода. 
 Ово Решење се доноси да би се у складу са могућностима буџета , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима и имањима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 

2010.године , извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти  и имања оштећени изливањем река 

на подручју општине Прибој. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 
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1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 85.720,00 динара Милану Бабићу - Кратово, на име делимичне помоћи за санацију 

објеката оштећених  поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода , одобрава се коришћење 

средстава у износу од 13.610,00 динара Радомиру Бајчетићу- Саставци, на име делимичне помоћи за санацију 

објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

 

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 
извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
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 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода , одобрава се коришћење 

средстава у износу од 4.080,00 динара Миловану Бандовићу- Ул. Велимира Бандовића, на име делимичне 

помоћи за санацију објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 
 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
 

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину (Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 
Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа,   економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода , одобрава се коришћење 

средстава у износу од 2.150,00 динара Зорану Благојевићу  - Прибој 29. Октобар бб, на име делимичне помоћи 

за санацију објеката оштећених  поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  
3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 
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 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије 
за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
 

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 
општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 6.430,00 динара Светомиру Бојовићу- Мажићи, на име делимичне помоћи за санацију 

објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
 

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 
доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 6.110,00 динара Стевану Буквићу-  Ул. Велимира Бандовића 52, на име делимичне 

помоћи за санацију штете од  поплаве. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  
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3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 
извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
   

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 
општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 2.470,00 динара Николи Булатовићу-Саставци, на име делимичне помоћи за санацију 

објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
 

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 
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Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине 
Прибој доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 4.930,00 динара Веселину Врељаковићу - Кратово, на име делимичне помоћи за санацију 

објеката оштећених  поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  
Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима, а на бази Извештаја Комисије за 
процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године, 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

 

____________________ 
   

  На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 10.180,00 динара Миодрагу Врељаковићу - Кратово, на име делимичне помоћи за 

санацију објеката оштећених  поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 
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 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима, а на бази Извештаја Комисије за 
процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године, 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________  
 

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 12.220,00 динара Голе Гојку -Ул. Рабреновачки пут б.б. на име делимичне помоћи за 

набавку огревног дрвета, храстове резане грађе и равног поцинкованог лима. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

 

____________________ 
 

  На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 
члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа,   економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода , одобрава се коришћење 
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средстава у износу од 25.290,00 динара Филипу Гогићу, Драгу Баковићу и Станимиру Дробњаковићу  - 
Прибој Првомајска бб, на име делимичне помоћи за санацију објеката оштећених  поплавом. 

2.  Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 
динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
 

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 12.220,00 динара Голе Гојку - Ул. Рабреновачки пут 23 на име делимичне помоћи за 

санацију објеката оштећених поплавом  

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 
 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________   
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 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа,  економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 5.470,00 динара Душану Дамјановићу- Саставци, на име делимичне помоћи за санацију 
објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 
од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
 

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину (Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој, број: 12/2008), а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 4.300,00 динара Драгану Дробњаковићу - Саставци, на име делимичне помоћи за санацију 

објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 
5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 
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 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије 
за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године, 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________   
   

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 
општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 6.430,00 динара Милинку Дробњаковићу - Замрштен, на име делимичне помоћи за 

санацију објеката оштећених  поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
 

  На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину (Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 
доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 8.150,00 динара Дробњаковић Станимиру - Саставци, на име делимичне помоћи за 

санацију објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  
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3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 
извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

 

____________________ 
 

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину (Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 21.000,00 динара Томиславу Дробњаковићу- Саставци, на име делимичне помоћи за 

санацију објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења 

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 
5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 
 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
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 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину (Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој, број: 12/2008), а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 
средстава у износу од 4.720,00 динара Миломирки Жарковић- Потпећ, на име делимичне помоћи за санацију 

објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења 

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 
приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

                                                       

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
   

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 6.150,00 динара Милојици Зековићу-Ул. Рабреновачки пут б.б. на име делимичне помоћи 

за санацију објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 
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 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије 
за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
   

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину (Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 20.360,00 динара Јањушевић Миодрагу - Ул. Рабреновачки пут б.б. на име делимичне 

помоћи за санацију објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
 

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 
члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа,   економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода , одобрава се коришћење 
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средстава у износу од 93.220,00 динара Душану Јањушевићу - Ул. Рабреновачки пут 11 на име делимичне 
помоћи за санацију објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 
динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима, а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године, 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

 

____________________ 
   

  На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину (Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој, број: 12/2008), а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа,   економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода , одобрава се коришћење 

средстава у износу од 18.330,00 динара Душану- Раду Јешићу - Саставци, на име делимичне помоћи за санацију 

објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 
5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима, а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године, 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 
 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
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 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину (Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 
средстава у износу од 13.440,00 динара Којадиновић Перу-Ул. Рабреновачки пут б.б. на име делимичне помоћи 

за санацију објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 
приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима, а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године, 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

 

____________________ 
  

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину (Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој, број: 12/2008), а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 5.100,00 динара Којадиновић Видомиру-Ул. Рабреновачки пут б.б. на име делимичне 

помоћи за санацију објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  
Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 
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од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 
динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима, а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године, 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
   

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину (Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 10.300,00 динара Видомиру Којадиновићу- Ул. Рабреновачки пут 2 на име делимичне 

помоћи за санацију објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

 

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 
5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима, а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године, 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
   

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број:129/2007), 
члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину (Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 
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средстава у износу од 10.180,00 динара Воју Којадиновићу-  Ул. Велимира Бандовића 6, на име делимичне 
помоћи за санацију објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 
динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима, а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године, 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011  У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

 

 
 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину (Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска 
класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 14.250,00 динара Којадиновић Зорану-  Ул. Рабреновачки пут б.б. на име делимичне 

помоћи за санацију објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 
приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011вУ Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
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 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину (Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 
средстава у износу од 6.110,00 динара Ненаду Којадиновићу-  Ул. Велимира Бандовића 4, на име делимичне 

помоћи за санацију објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 
приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
 

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 20.360,00 динара Владу Лисици- Ул. Рабреновачки пут б.б. на име делимичне помоћи за 

санацију објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 
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 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије 
за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                             Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________  
  

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину (Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој, број: 12/2008), а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 
општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа,   економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 40.720,00 динара Жељку Лисици- Ул. Рабреновачки пут б.б. на име делимичне помоћи за 

санацију објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима, а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године, 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

   

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
 

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 
доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 8.150,00 динара Недељку Лисици- Ул. Рабреновачки пут б.б. на име делимичне помоћи за 

санацију објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  
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3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 
извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

 

____________________ 
   

  На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 7.720,00 динара Драгану Луковићу - Саставци, на име делимичне помоћи за санацију 

објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 
 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
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 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 
општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 30.540,00 динара Даници Марковић - Саставци, на име делимичне помоћи за санацију 

објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
   

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину (Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 
доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа,   економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода , одобрава се коришћење 

средстава у износу од 10.180,00 динара Славољубу и Љубинку Мијовићу- Потпећ, на име делимичне помоћи за 

санацију објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  
Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 
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 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије 
за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
   

  На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину (Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 
општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 4.500,00 динара Милку Миковићу - Саставци, на име делимичне помоћи за санацију 

објеката оштећених  поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
   

  На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 
доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа,   економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода , одобрава се коришћење 

средстава у износу од 3.000,00 динара Гојку Милинковићу - Саставци, на име делимичне помоћи за санацију 

штете од  поплаве. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  
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3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 
извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

 

____________________   
 

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину (Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој, број: 12/2008), а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 16.300,00 динара Милинковић Радивоју и Ракић Божици- Ул. Рабреновачки пут б.б. на 

име делимичне помоћи за за санацију објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 
 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

 

____________________ 
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 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 
средстава у износу од 30.540,00 динара Милу Милошевићу-  Ул. Рабреновачки пут 19 на име делимичне помоћи 

за санацију објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 
приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________   
 

  На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 4.300,00 динара Слободану Обрадовићу - Саставци, на име делимичне помоћи за санацију 

објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 
5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 
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 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије 
за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
   

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 
општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 753,00 динара Иву Пекићу-Саставци, на име делимичне помоћи за санацију објеката 

оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011 У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                              Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
   

 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 
Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 
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средстава у износу од 16.300,00 динара Велисаву Пјевчевићу- Ул. Велимира Бандовића 41, на име делимичне 
помоћи за санацију објеката оштећених поплавом. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 
динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 

извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 

 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

02 Број: 400-2/2011У Прибоју, 17.01.2011.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
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 На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број:129/2007), 

члана 4. и 5. Одлуке о буџету општине Прибој за 2011. годину ( Службени лист општине Прибој, број: 8/2010) и 

члана 76, тачка 6. Статута општине Прибој ( Службени лист општине Прибој, број: 12/2008),а на бази Извештаја 

Комисије за процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој, председник општине Прибој 
доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 

о   коришћењу средстава за санацију штете од елементарних непогода 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2011. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 8/2010), раздео 2, глава 2.01,  функција 130 – Општинска управа, економска 

класификација 484, апропријација 46 – Накнада штете од елементарних непогода, одобрава се коришћење 

средстава у износу од 6.110,00 динара Радовану Поповићу- Ул. Велимира Бандовића, на име делимичне помоћи 

за санацију штете од поплаве. 

2. Средства ће се исплатити на текући рачун корисника средстава.  

3. Корисник средстава је дужан  да достави број текућег рачуна одмах по добијању овог Решења  

Општинској управи Прибој – Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, служби буџета. 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

   У складу са Одлуком о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују 

приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, број 130-401-00-01219/2010-01, 

од 07.12.2010. године општини Прибој, из буџета Републике су дозначена средства у износу од 1.000.000,00 

динара.за пружање помоћи у санирању штете од поплава. 

 Ово Решење се доноси да би се у складу са дозначеним  средствима , а на бази Извештаја Комисије за 

процену штете на објектима од поплава на подручју општине Прибој из новембра месеца 2010.године , 
извршила делимична помоћ физичким лицима чији су објекти оштећени од поплава. 
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