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Република Србија 

Општина Прибој 

Општинско веће општине Прибој 

02 број: 06-351 

датум:18.12.2018. 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 петак (21.12.2018. године) 

 

  45. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Утврђивање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој 

за 2018. годину; 

2. Утврђивање предлога Одлуке о буџету општине Прибој за 2019 . годину; 

3. Утврђивање Плана капиталних инвестиција општине Прибој  2019-2021. године; 

4. Утврђивање предлога Одлук о давању сагласности на Програм рада ЈП за уређење  

грађевинског земљишта и развој Прибој зa 2019. годину; 

5. Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на Програм  пословања 

ЈКП“Услуга“ Прибој за 2019. годину; 

6. Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на Програм  рада ЈП “Топлана“ 

Прибој за 2019. годину;  

7. Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на Програм Регионалне санитарне 

депоније „Бањица“ за  2019. годину; 

8. Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на Програм Градске библиотеке 

Прибој за 2019. годину; 

9. Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за социјани 

рад Прибој за 2019. годину; 

10. Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на  Програм  рада установе за 

физичку културу “Спортски центар“ Прибој за 2019.  годину;  

11. Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на Програм рада Завичајног музеја  

Прибој за 2019.  годину; 
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12. Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на Програм рада Туристичке 

организације Прибој за 2019.  годину; 

13. Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на Програм  рада Дома културе 

Прибој за 2019.  годину; 

14. Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на  Статут Дома културе Прибој; 

15. Давање сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места у Градској библиотеци Прибој; 

16. Давање сагласности на цене комуналних услуга; 

17. Утврђивање предлога  Кадровског плана Општинске управе општине Прибој за 

2019.годину; 

18. Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке утврђивању просечних цена 

квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019.годину на 

територији општине Прибој; 

19. Утврђивање предлога Одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства без 

елементата концесије; 

20. Утврђивање предлога Решења о именовању стручног тима за релаизацију поступка 

јавно-приватног партнерства без елементата концесије; 

21. Давање сагласности на Уговор о закупу пословног простора; 

22. Доношење решења о расподели средстава за учешће у програмима и пројектима у 

области спорта  за 2018.годину; 

23. Текућа питања; 

   

  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 

 

 


