
Република Србија 
Општина Прибој 
Општинско веће општине Прибој 
02 број: 06-132 
датум: 21.12.2022. године 
Прибој 
 
 На основу члана 65.Статута општине Прибој (''Сл. лист општине Прибој'', број 
1/19) и члана 12. Пословника о раду Општинског већа (''Сл. лист општине Прибој'', број 
16/08), заказујем зa  ЧЕТВРТАК (22.12.2022. године) 
 
 

  49. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Утврђивање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 
2022. годину; 

2. Утврђивање предлога Одлуке о буџету општине Прибој за 2023. годину; 
3. Утврђивање предлога Одлуке о изради Плана генералне регулације градског подручја 

општине Прибој; 
4. Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене 

добити Надзорног одбора ЈКП “Услуга“ Прибој; 
5. Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели добити-

покрићу губитка Надзорног одбора ЈП“Топлана“ Прибој; 
6. Утврђивање предлога Одлуке о изменама Одлуке о финансијској подршци породици са 

децом; 
7. Утрђивање предлога Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама на 

територији општине Прибој; 
8. Усвајање Кадровског плана Општинске управе Прибој за 2023. годину; 
9. Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Регионалне 

санитарне депоније “Бањица“ за 2023. годину; 
10. Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈП за уређење  

грађевинског земљишта и развој Прибој зa 2023. годину; 
11. Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП“Услуга“ 

Прибој за 2023. годину; 
12. Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на Програм Градске библиотеке 

Прибој за 2023. годину; 
13. Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за социјани 

рад Прибој за 2023. годину; 
14. Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за развој 

услуга социјалне заштите општине за 2023. годину; 



15. Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на Програм  рада установе за физичку 
културу “Спортски центар“ Прибој за 2023. годину;  

16. Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на Програм рада Завичајног музеја  
Прибој за 2023. годину; 

17. Текућа питања 

    

Седница ће се одржати у канцеларији Председика општине Прибој, 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 

 
 
 
 


