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Република Србија 
Општина Прибој 
Општинско веће општине Прибој 
02 број: 06-210 
датум: 20.06.2018. године 
Прибој 
 
 На основу члана 80. став 1. Статута општине Прибој (''Сл. лист општине Прибој'', број 
12/08) и члана 12. Пословника о раду Општинског већа (''Сл. лист општине Прибој'', број 16/08), 
заказујем зa четвртак (21.06.2018.године) 

  38. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Предлог Одлуке о Завршном рачуну консолидованог рачуна буџета општине Прибој за 2017. 
годину; 

2. Утврђивање предлога Одлуке о вршењу надзора над радом Општинске управе; 
3. Утврђивање предлога Одлуке о допунама Одлуке о локалним комуналним таксама; 
4. Утврђивање предлога Одлуке о Заштитинику грађана; 
5. Утврђивање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању мањих монтажних 

објеката на површинама јавне намене;  
6. Утврђивање предлога Одлуке о одређивању радног времена у области трговине, угоститељаства, 

занатства и услуга на територији општине Прибој за време одржавања 55.МОСИ у Прибоју; 
7. Утврђивање предлога Одлуке о ангажовању интернационалног консултанта с одређеним 

референцама за наставак и реализацију Пројекта Регионалне санитерне депоније ''Бањица''; 
8. Утврђивање предлога Програма мера подршке за спровођење пољпоривредне политике и 

политике руралног развоја општине Прибој за 2018 .године; 
9. Разматрање Извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја 

општине Прибој за 2018. годину; 
10. Разматрање  Извештаја о раду и финанисјском пословању ЈКП ''Услуга'' Прибој за 2017. годину; 
11. Разматрање Извештаја  о раду Јавног предузећа ''Топлана Прибој'' за 2017. годину; 
12. Разматрање Извештаја о раду Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој 

Прибоја за 2017. годину; 
13. Разматрање Извештајa о раду Штаба за ванредне ситуације општине Прибој за 2017.годину; 
14. Доношење решења о постављењу начелника Општинске управе; 
15. Доношење Закључка о пружању новчане помоћи ђацима пешацима; 
16. Доношење Закључка о наградама ученицима  за постигнуте резултате у школској 2017./2018. 

години; 
 

  Седница ће се одржати у канцеларији Председника општине, са почетком у 10,00 сати.  
 Присуство седници је обавезно. Уколико нисте у могућности да присуствујете седници, 
потребно је да своје одсуство најавите Председнику општине, на телефон 2445648. 

 

             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                                                                                Лазар Рвовић, дипл. правник 

 


