
 

 

 AКТА  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

 

   На основу члана 4. став 3.Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса(''Сл.гласник РС''број:25/00,107/05) и члана 46.став 1 тачка 9.Статута општине 

Прибој(Службени лист општине Прибој бр.12/08),Скупштина општине Прибој на седници 

одржаној 19.07.2012.године,донела је 

 

 

  Одлука о оснивању Jавног предузећа ''Топлана Прибој'' 

Прибој 
 

 

Члан 1. 

 

Оснива се Јавно предузеће ''Топлана Прибој'' Прибој. 

 

Оснивач Јавног предузећа је општина Прибој у чије име оснивачка права врши 

Скупштина општине. 

 Члан 2. 

 

Пословно име јавног предузећа је Јавно предузеће ''Топлана Прибој''  Прибој.(у даљем 

тексту: предузеће). 

Предузеће има својство правног лица 

 

Седиште предузећа је у Прибоју, ул. 12.Јануар 5. 

 

   Члан 3. 

 

Делатност предузећа је: 40300 - производња и дистрибуција топлотне енергије . 

   Ова делатност обухвата  централизована производња и дистрибуција у више 

објеката водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања. 

 

       Члан 4. 

Предузеће може обављати и друге делатности утврђене Статутом уз сагласност оснивача. 

 

      Члан 5. 

Предузеће не може променити делатност и седиште без сагласности оснивача. 

    8 19.07.2012.године  



Број  8                     СЛУЖБЕНИ   ЛИСТ    ОПШТИНЕ   ПРИБОЈ                      Страна 
 

2 

      Члан 6. 

У случају поремећаја у пословању предузећа Скупштина општине може предузети мере 

прописане Законом,  ради обезбеђења услова за несметано функционисање предузећа и 

обављање делатности од општег интереса, а нарочито: 

1. промену унутрашње организације  предузећа, 

2. разрешење органа које именује и именовање привременог органа предузећа, 

3. ограничење права појединих делова предузећа да иступају у правном промету са 

трећим лицем, 

4. ограничење у погледу права располагања појединим средствима у државној својини. 

 

  Члан 7. 

Предузеће је дужно да трајно пружа комуналне услуге из члана 3. ове Одлуке у складу са  

условима, стандардима и нормативима утврђеним позитивним прописима. 

 

  Члан 8. 

Имовину предузећа чине права својине на покретним и непокретним стварима, новчана 

средства и хартије од вредности и друга имовинска права, као и право коришћења 

средстава и добара у државној својини, односно добара од општег интереса. 

Средства и добра у државној својини предузеће може користити и управљати њима у 

складу са Законом, овом Одлуком и другим прописима општине. 

 

Члан 9. 

Предузеће стиче средства за обављање делатности: 

1. из цене комуналних услуга , 

2. из цене других услуга, 

3. из Буџета општине, 

4. из кредита, 

5. осталих приходи  и извора. 

 

 Члан 10. 

Органи предузећа су управни одбор, надзорни одбор и директор. 

Управни одбор и директор предузећа чине управу предузећа. 

 

  Члан 11. 

Управни одбор има пет чланова које именује и разрешава Скупштина општине. 

Два члана Управног одбора предлажу запослени у предузећу на начин утврђен Статутом 

предузећа. 

Управни одбор именује се на четири године. 

Решењем о именовању Управног одбора одређује се председник и може се одредити да 

председник Управног одбора остварује права и обавезе из радног односа у предузећу.  
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Члан 12. 

Управни одбор у складу са Законом: 

1. доноси Статут, 

2. утврђује пословну политику, 

3. доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја и годишњи програм 

пословања, 

4. одлучује о статусним променама и промени правне форме предузећа, 

5. одлучује о смањењу и повећању основног капитала, 

6. усваја извештаје о пословању предузећа и годишњи обрачун, 

7. утврђује зараду директора и накнаду за рад Управног и Надзорног одбра, 

8. врши и друге послове у складу са Законом, Статутом и одлукама скупштине 

општине. 

 

Члан 13. 

Надзорни одбор има три члана. 

Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина општине. 

Једног члана Надзорног одбора предлажу запослени на начин утврђен Статутом. 

Чланови надзорног одбора бирају се на четири године. 

Надзорни одбор надзире пословање јавног предузећа; прегледа годишњи извештај, 

годишњи обрачун и предлог за расподелу добити.  

 Члан 14. 

Директор јавног предузећа: 

1. представља и заступа предузеће , 

2. организује и руководи процесом рада и води пословање предузећа, 

3. предлаже програм рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење, 

4. одговара за законитост рада предузећа, 

5. извршава одлуке Управног одбора, 

6. доноси акт о систематизацији уз сагласнот Управног одбора и врши друге послове 

одређене Законом и Статутом. 

 

Директора предузећа именује и разрешава Скупштина општине. 

Мандат директора предузећа је четири године. 

        Оснивач може до именовања директора јавног предузећа да именује вршиоца дужности 

директора. 

       Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину.  

 

  Члан 15. 

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном предузећу Скупштина општине 

даје сагласност на: 

1. статут, 

2. програм пословања, 

3. одлуку о ценама, 

4. улагање капитала у друга друштва капитала, 

5. статусне промене. 
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 Члан 16. 

Прибављање и отуђење имовине веће вредности врши се уз сагласност оснивача. 

Под прибављањем и отуђењем имовине веће вредности сматра се пренос или више 

повезаних преноса чији је предмет прибављање или отуђење имовине чија тржишна 

вредност у моменту доношења одлуке представља најмање 30% од књиговодствене 

вредности имовине исказане у последњем годишњем билансу стања. 

Јавно предузеће не може да отуђи објекте и друге непокретности, постројења и уређаје 

који су у функцији обављања делатности од општег интереса, осим ради њихове замене 

због дотрајалости, модернизације или техничко-технолошких унапређења. 

 

 Члан 17. 

Добит јавног предузећа утврђује се и распоређује у складу са Законом, Статутом и 

програмом пословања предузећа. 

Одлуку о распоређивању добити доноси Управни одбор уз сагласност оснивача. 

 

Члан 18. 

У случају поремећаја или прекида у испоруци комуналних услуга, услед више сили или 

других разлога који се не могу предвидети односно спречити, предузеће је дужно да без 

одлагања предузме мере прописане Законом и прописом Скупштине општине на 

отклањању узрока поремећаја односно прекида. 

У случају поремећаја или прекида из става 1. овог члана,  Општинско веће може 

предузети мере прописане Законом о комуналним делатностима. 

 

 

Члан 19. 

У случају штрајка, у предузећу се мора обезбедити минимум процеса рада у обављању 

комуналних делатности. 

Ако се у предузећу у случају штрајка не обезбеди и не врши минимум процеса рада, а 

услед тога би могла да наступи непосредна опасност или изузетно тешке последице за 

живот и здравље људи и безбедност људи и имовине, Општинско веће  је дужно  да без 

одлагања предузме мере из Закона о комуналним делатностима. 

 

Члан 20. 

Јавно предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за 

заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице које 

угрожавају животну средину. 

Начин обезбеђивања услове из става 1. овог члана утврђује  предузеће у зависности од 

утицаја  делатности које обавља на животну средину. 
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Члан 21. 

             До именовања чланова Управног одбора предузећа, његове послове и овлашћења 

вршиће привремени Управни одбор. 

У привремени Управни одбор именују се: 

1.         Југослав Дрчелић, председник, 

2.         Рајко Мрдак, члан, 

3.         Лазар Јевтић, члан, 

                        4.         Ернис Халиловић, члан, 

                        5.         Петар Пејовић, члан. 

 

 Привремени Управни одбор донеће Статут предузећа у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке и исти доставити оснивачу на сагласност. 

 

                                                               Члан 22. 

  Оснивач ће именовати председника и чланове Управног и Надзорног одбора у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута предузећа. 

 

                                                     Члан 23. 

  До спровођења поступка именовања директора, за вршиоца дужности 

директора именује се Душан Радовић, дипл.инг. машинства. 

  Поступак именовања директора има се спровести у року од најдуже 90 дана од 

дана доношења Статута предузећа. 

   

Члан 24. 

 

  Предузеће ће фактички отпочети обављање регистроване делатности по 

окончању поступка издвајања топлане из система ''Корпорације а.д ФАП'' и припајање 

овом предузећу.  

 

  Члан 25. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Прибој''. 

 

                                                       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  

                                                         Број: 02 -73 од 19.07.2012.године 

  

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Саша Василић,с.р. 

_________________________ 
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     На основу члана 131. Статута општине Прибој, („Сл.лист општине  Прибој“     број  12/08), 

Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 19.07.2012.године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О  ОСНИВАЊУ  ФОНДА  ЗА  РАЗВОЈ   

ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 

 

Члан 1.  

          Овом Одлуком оснива се Фонд за развој општине Прибој, (у даљем тексту Фонд), у 

циљу  развоја  и унапређења привреде,предузетништва и јачања и развоја приватно- јавног 

партнерства на   на територији општине Прибој.  

 

Члан 2.  

Фонд је правно лице са правима, обавезама и одговорношћу утврђених овом Одлуком 

и Статутом Фонда.  

 

Члан 3.  

  Фонд има печат.  

    

  Печат је округлог облика, пречника 30 мм и садржи текст исписан ћирилицом по 

ободу :'' Република Србија,  Фонд за развој   општине Прибој'',у дну печата '' Прибој'' и  грбом  

Републике Србије у средини.  

 

 

Члан 4.  

 Назив Фонда је: Фонд за развој  општине Прибој. 

               Седиште Фонда је у улици 12.Јануар, број 108. 

 

  Члан 5.  

 Задаци Фонда су:  

 

        -  обезбеђивање средстава и њихово усмеравање  за унапређење развоја привреде и 

предузетништва у складу са програмом Фонда; 

        - учествoвање у планирању и реализацији стратешких докумената и пројекaта из области 

развоја општине; 

         - пружање техничких и финансијских услуга у реализацији пројекта; 

         - учествoвање у доношењу одлука из области развоја општине у циљу подизања 

квантитета повезивања и јачања партнерства јавног,приватног и цивилног сектора; 

        - учествовање у реализацији и спровођењу Стратегије одрживог развоја општине Прибој  

у периоду 2012-2017; 

          - рационално коришћење, као и развој постојећих природних ресурса; 

 

 

Члан 6.  

  Делатности Фонда су : 

 

    - 65232 – остало финансијско посредовање; 

                    - расподела средстава за реализацију циљева Фонда; 

                    - учешће у припреми планова и програма унапређења развоја појединих области 

из члана 5 .Одлуке. 
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Члан 7. 

 Средства  Фонда обезебеђују се из следећих извора: 

                   - буџета општине Прибој; 

                  - буџета Републике Србије; 

                  -  донација и помоћи домаћих и страних физичких и правних лица; 

                   - домаћих и страних фондова; 

                   - кредита и зајмова; 

                   - ануитета по доспелим кредитима; 

                   - друга средства остварена у складу са законом; 

 

Члан 8. 

 Средства се воде на посебном рачуну код Управе за трезор –Филијала Прибој . 

 

Члан 9. 

 Средства Фонда се троше на основу Финансијског плана, а у складу са  

одредбама Статута Фонда.  

 

Члан 10. 

 Органи Фонда су: Управни одбор и Надзорни одбор.  

 

Члан 11. 

                       Управни одбор Фонда је орган управљања Фондом. 

                       Управни одбор има 5 чланова, председника и 4 члана.  

                        Председник Управног одбора Фонда заступа и представља Фонд. 

                 Председника и чланове Управног одбора Фонда именује и разрешава Скупштина 

општине, на мандатни период од 4 године.  

 Председник и два члана  су представници општине,а два члана су 

представници привредника и предузетника. 

 

 

Члан 12. 

 Управни одбор Фонда:  

                    -доноси Статут Фонда; 

                    -доноси Програм рада,Финансијски план и Годишњи извештај Фонда; 

                    -одлучује о расподели средстава Фонда по критеријумима и условима утврђеним 

Статутом и програмима Фонда; 

                  -подноси Извештај о раду Скупштини општине; 

                  -прати и учествује у реализацији стратешких докумената и пројекта из области 

развоја општине у оквиру надлежности Фонда; 

                   -одобрава спорвођење пројекта према расположивим средствима; 

                   -именује чланове комисија у циљу реализације посебних задатака; 

 

Члан 13. 

   На Статут Фонда сагласност даје  Скупштина општине.  

 

 

Члан 14.  

  На Програм рада и Финансијски  план Фонда сагласност даје Скупштина општине. 

 

Члан 15.  

Надзорни одбор има 3 члана, председника и 2 члана.  
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Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина општине 

на мандатни период од 4 године  

 

                                                                Члан 16.  

Надзорни одбор  прати  и контролише законитост рада Фонда.  

 

                                                     Члан 17. 

 Статутом Фонда уређују се нарочито: 

 -циљеви, организација и начин пословања Фонда; 

 -надлежност и рад органа Фонда; 

 -заступање и представљање Фонда; 

-начин обављања стручних, административних и финансијско-техничких послова; 

 -друга питања од значаја за рад и пословање Фонда; 

 

 Члан 18.  

   Стручне и административне послове у циљу остваривања задатака  и циљева Фонда, 

обављаће Општинска управа . 

 

                ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                                                Члан 19.  

  Одлуком о оснивању Фонда именује се први Управни одбор Фонда у саставу: 

1. Гаврило Бујишић,председник 

2. Анес Хрловић , члан 

3. Весна Пејовић,члан 

4. Радоје Вујковић,члан 

5. Џенан Мемић,члан 

 

                                                   Члан  20. 

Одлуком о оснивању Фонда именује се први Надзорни одбор Фонда у саставу: 

1.  Новко Пријовић ,председник 

2.  Његош Коковић,члан 

3.  Драган Ђуровић,члан 

 

                                                        Члан 21. 

 Управни одбор Фонда донеће Статут Фонда у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу ове Одлуке.  

 Статут се сматра донетим када на исти Скупштина општине да сагласност. 

 

                                                        Члан 22. 

             Чланови Управног и Надзорног одбора не могу бити корисници средстава Фонда,као 

ни  чланови њихове уже породице. 

 

                                                                     Члан 23.  

Ова Одлука ступа на снагу  осмог  дана од дана објављивања у Службеном листу 

општине Прибој.  

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  

                                                     Број: 02 – 74  од 19.07.2012.године 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Саша Василић,с.р. 



Број  8                     СЛУЖБЕНИ   ЛИСТ    ОПШТИНЕ   ПРИБОЈ                      Страна 
 

9 

                                                                                                 

                   На основу члана 48. и 56.став 6. Закона о локалним изборима /''Сл. гласник 

РС''број:129/07 и 54/11/, Скупштина општине Прибој на  седници одржаној 19.07.2012. 

године донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА   ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ПРИБОЈ 

 

 

 I  ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати  одборницима и то: 

 

1. Јовици Пејовићу,  са Изборне листе ''Нова Србија – Велимир Илић''. 

2. Милади Пантовић, са Изборне листе ''Нова Србија – Велимир Илић''. 

3. Свету Вилотићу , са Изборне листе, ''Покренимо Прибој-Српска напредна странка -

Томислав Николић''. 

4. Дијани Радовић,  са Изборне листе ''Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије -

Партија уједињених пензионера Србије''. 

5. Светлани Голе,  са Изборне листе ''Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије -

Партија уједињених пензионера Србије'' 

6. Константину Бошкићу, са Изборне листе ''Ивица Дачић-Социјалистичка партија 

Србије -Партија уједињених пензионера Србије''. 

 

 II  Мандат новим одборницима траје до истека мандата одборника којима је престао 

мандат . 

           III Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 На седници Скупштине општине Прибој одржаној 02.07.2012. године  из редова 

одборника  изабрани су Лазар Рвовић за председника Општине и Весна Југовић за  заменика 

председника Општине. На истој седници изабрани су чланови Општинског већа из реда 

одборника Витомир Пијевац,Александар Мандић,Радован Ровчанин,Никола Јоксимовић.  

 

 Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи, прописано је да председнику 

Општине и заменику председника Општине избором на ове функције  престаје мандат 

одборника у Скупштини општине. Чланом 45. став 8. истог Закона прописано је да 

одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат. Горе 

наведеним  изабраним лицима Скупштина општине на седници одржаној 02.07.2012.године   

утврдила је престанак одборничког мандата. 

 

         Чланом 48.Закона о локалним изборима прописано је : 

"Када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује 

првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника." 

Када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека 

времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату на изборној листи 

коме није био додељен мандат - припаднику исте политичке странке.'' 

 

  Општинска изборна комисија на седници одржаној 12.07.2012 године доделила је мандате 

одборницима из става I решења и издала им уверење да су изабрани за одборнике. 
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Чланом 56. став 6. Закона о локалним изборима прописано је да када Скупштина 

после конституисања одлучује о потврђивању мандата нових одборника , у гласању, поред 

одборника, могу учествовати и кандидати којима су мандати додељени у складу са чланом 

48. овог Закона и који имају уверење Изборне комисије јединице локалне самоуправе да су 

изабрани.  

 

 ПРАВНА ПОУКА: Против одлуке може се изјавити жалба надлежном Управном суду  

у року од 48 часова од дана доношења одлуке јединице локалне самоуправе. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 06-74  од 19.07.2012. године 

 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                 Саша Василић,с.р. 

                                                                                 

                                                                           _________________ 

 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи / ''Сл. гласник РС'' 

бр.129/07/ и члана 54. Статута Општине Прибој /''Сл. лист општине Прибој'' бр. 12/08/ 

Скупштина општине Прибој на седници одржаној 19.07.2012. године , донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА  ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 

 

       I    МУАМЕР ХАСАНАГИЋ   изабран је   за  заменика председника Скупштине 

општине Прибој . 

 

       II  Мандат  заменика председника Скупштине општине Прибој траје 4 /четири/ године. 

 

      III Решење објавити у Службеном листу општине Прибој.  

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Чланом 39. став 2. Закона о локалној самоуправи прописано је  да се заменик 

председника Скупштине општине бира  на исти начин као и председник Скупштине 

,односно, на предлог најмање 1/3 одборника , бира из реда одборника, на време од четири 

године, тајним гласањем , већином гласова од укупног броја одборника . 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 Број: 119 - 7 од 19.07.2012. године 

 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Саша Василић,с.р. 

                                                                          ____________________ 
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           На основу члана 45.став 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' број: 

129/07) и члана  77. став 4. Статута Општине Прибој (''Сл. лист општине Прибој'' бр.12/08) 

,Скупштина општине Прибој на седници одржаној 19.07.2012. године, донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

О  ИЗБОРУ  ЧЛАНА  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 

 I   За члана Општинског већа  општине Прибој изабран је Миленко Милићевић,дипломирани 

економиста из Прибоја. 

 

 II  Мандат изабраном траје до истека мандата Општинском већу општине Прибој. 

 

III  Решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Чланом 45. Закона о локалној самоуправи прописано је да Општинско веће чине 

председник Општине , заменик председника Општине, као и чланови Општинског већа чији 

је број утврђен Статутом Општине и које бира Скупштине општине на период од  четири 

године , тајним гласањем , већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове 

Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине . Председник Општине је 

председник Општинског већа. Заменик председника Општине је члан Општинског већа по 

функцији.  

 

 На седници Скупштине општине Прибој одржаној 19.07.2012. године на предлог  

председника општине , Скупштина општине Прибој  већином гласова од укупног броја 

одборника изабрала је Миленка Милићевића за члана Општинског већа општине Прибој 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 119-6 од 19.07.2012. године 

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                              Саша Василић,с.р. 

_____________________ 

  

       На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'' 

број:129/07 и 54/11 ),Скупштина општине Прибој на седници одржаној 19.07. 2012. године , 

донела је  

О  Д  Л  У  К  У  

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА  ОДБОРНИЦИМА  СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 

 I  УТВРЂУЈЕ СЕ  да је одборницима Скупштине општине Прибој : 

 

       1.  Миленку Милићевићу, са изборне листе ''Избор за бољи живот – Борис Тадић'',престао 

мандат одборника због избора  на функцију члана Општинског већа. 

 

        2.  Гаврилу  Бујишићу ,са изборне листе ''Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије - 

Партија уједињених пензионера Србије'',престао мандат одборника  због  подношења усмене  

оставке на седници Скупштине општине. 
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       3.  Крсту Јањушевићу,са изборне листе ''Покренимо Прибој-Српска напредна странка -

Томислав Николић'',престао мандат одборника  због  подношења усмене  оставке на седници 

Скупштине општине. 

 

      4.    Хајру Бећировићу,са изборне листе ''Странка демократске акције Санџака-др. 

Сулејман Угљанин'''',престао мандат одборника  због   подношења усмене  оставке на 

седници Скупштине општине. 

 

   5. Александру Раковићу ,са изборне листе ''Нова Србија-Велимир Илић'',престао мандат 

одборника  због  подношења усмене  оставке на седници Скупштине општине. 

 

       II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.  

 

   О б р а з л о ж е њ е: 

  

 Чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима прописано је   да одборнику 

престаје мандат пре истека времена на који је изабран ,подношењем оставке. 

        Чланом  45. став 8. Закона о локалној самоуправи прописано је да одборнику који буде 

изабран за члана општинског већа престаје одборнички мандат. 

 

         ПРАВНА ПОУКА: Против одлуке може се изјавити жалба надлежном Управном суду у 

року од 48 часова од дана доношења одлуке јединице локалне самоуправе. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 06-75 од  19.07. 2012. године 

  

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                     Саша Василић,с.р. 

                                                      _____________________ 

 

           На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС бр. 

129/07) и члана 6. Одлуке о оснивању Туристичке организације Прибој , (''Сл. лист општине 

Прибој'' број:2/05), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 19.07.2012. године 

донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

  О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА  ТУРИСТИЧКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ 

 

 

          I   БОРКА ПУЗОВИЋ  разрешава  се  дужности  директора Туристичке организације 

Прибој . 

 

       II   Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

       III  Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој . 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

       Чланом  32. став  1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 

општине именује и разрешава директоре јавних предузећа , установа , организација и служби, 

чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом . 
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         Чланом 6. Одлуке о оснивању Туристичке организације Прибој прописано је да 

Скупштина општине именује и разрешава органе Туристичке организације .  

           Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

                                      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број : 02-30  од 19.07.2012.године 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК  

                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                  Саша Василић,с.р. 

                                                    _____________________ 

 

        На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник 

РС бр. 129/07) и члана 6. Одлуке о оснивању Туристичке организације Прибој , (''Сл. лист 

општине Прибој'' број:2/05), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 19.07.2012. 

године донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ 

 

 

 I  ВЛАДАН РАДОВИЋ, дипломирани економиста из Прибоја, именује се за  

директора  Туристичке организације Прибој на мандатни период од 4 године. 

 

 II   Решење ступа на снагу даном доношења . 

 

III Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој . 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом  32. став  1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 

општине именује и разрешава директоре јавних предузећа , установа , организација и служби, 

чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом . 

 

 Чланом 6. Одлуке о оснивању Туристичке организације Прибој прописано је да 

Скупштина општине именује и разрешава органе Туристичке организације на период од 4 

године .  

            Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

                                     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-31 од 19.07.2012.године 

 

                                                      ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                           Саша Василић,с.р. 

 ________________ 
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           На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС бр. 

129/07) и члана 46. став 1. тачка 10 .Статута општине Прибој , (''Сл. лист општине Прибој'' 

број:12/08), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 19.07.2012. године донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

  О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА  ДОМА КУЛТУРЕ  '' ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ''  

ПРИБОЈ 

 

 I  ПЕТАР РАДОВИЋ   разрешава  се  дужности  директора Дома културе  ''Пиво 

Караматијевић''. 

 

 II   Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III  Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој . 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом  32. став  1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 46.став 1.тачка 

10. Статута општине Прибој  прописано је да Скупштина општине именује и разрешава 

директоре јавних предузећа , установа , организација и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте у складу са законом . 

           Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

                                         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-32 од 19.07.2012.године 

                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                      Саша Василић,с.р. 

                                                                             __________________    

 

 

           На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС бр. 

129/07) и члана 46. став 1. тачка 10 .Статута општине Прибој , (''Сл. лист општине Прибој'' 

број:12/08), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 19.07.2012. године донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

  О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ   ДИРЕКТОРА  ДОМА КУЛТУРЕ  '' 

ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ''  ПРИБОЈ 

 

 

 I  БОРКА ПУЗОВИЋ, дипломирани агроекономиста,  именује   се  за вршиоца  

дужности  директора Дома културе ''Пиво Караматијевић'' до избора директора, а најдуже на 

период од годину дана. 

 

II   Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III  Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој . 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом  32. став  1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 46.став 1.тачка 

10. Статута општине Прибој  прописано је да Скупштина општине именује и разрешава 

иректоре јавних предузећа , установа , организација и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте у складу са законом . 

           Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-33  од  19.07.2012.године 

                              

                                                            ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Саша Василић,с.р. 

 __________________ 

 

           На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС бр. 

129/07) и члана 46. став 1. тачка 10 .Статута општине Прибој , (''Сл. лист општине Прибој'' 

број:12/08), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 19.07.2012. године донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

  О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА  ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ   ПРИБОЈ 

 

 

 I  МИЛЕ ЈОКСИМОВИЋ   разрешава  се  дужности  директора Градске библиотеке 

Прибој. 

 

 II   Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 III  Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој . 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом  32. став  1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 46.став 1.тачка 

10. Статута општине Прибој  прописано је да Скупштина општине именује и разрешава 

директоре јавних предузећа , установа , организација и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте у складу са законом . 

 

                 Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

 

                                          СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 Број: 02-34 од 19.07.2012.године 

                                                                                                   

                                                        ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                         Саша Василић,с.р. 

____________________  
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      На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС бр. 

129/07) и члана 46. став 1. тачка 10 .Статута општине Прибој , (''Сл. лист општине Прибој'' 

број:12/08), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 19.07.2012. године донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

  О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА  ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ   

ПРИБОЈ 

 

 

 I  СЕЛМА КУЛОГЛИЈА, дипломирани инжењер пољопривреде,  именује   се  за 

вршиоца  дужности  директора Градске библиотеке, до избора директора, а најдуже на 

период од годину дана. 

 

 II   Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III  Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој . 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом  32. став  1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 46.став 1.тачка 

10. Статута општине Прибој  прописано је да Скупштина општине именује и разрешава 

директоре јавних предузећа , установа , организација и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте у складу са законом . 

           Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-35 од 19.07.2012.године 

 

                                                                 ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Саша Василић,с.р. 

 ____________________ 

 

          На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи   (''Сл. гласник РС'' 

бр. 129/07) и члана 46. став 1. тачка 10 .Статута општине Прибој , (''Сл. лист општине 

Прибој'' број:12/08), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 19.07.2012. године 

донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

  О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА  УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ''СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР''ПРИБОЈ 

 

 

 I  МИЛОВАН ЈЕЧМЕНИЦА   разрешава  се  дужности  директора  Установе за 

физичку културу ''Спортски центар'' Прибој. 

 

II   Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III  Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој . 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом  32. став  1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 46.став 1.тачка 

10. Статута општине Прибој  прописано је да Скупштина општине именује и разрешава 

директоре јавних предузећа , установа , организација и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте у складу са законом . 

           Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-36  од 19.07.2012.године 

                               

                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                    Саша Василић,с.р 

                                                              ___________________ 

 

       На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 

129/07) и члана 46. став 1. тачка 10 .Статута општине Прибој , (''Сл. лист општине Прибој'' 

број:12/08), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 19.07.2012. године донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

  О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ''СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР''ПРИБОЈ 

 

 

 

 I  САВО СПАСОЈЕВИЋ, дипломирани економиста , именује се  за  директора 

Установе за физичку културу ''Спортски центар'' Прибој , на мандатни период од четири 

године. 

II   Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III  Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој . 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом  32. став  1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 46.став 1.тачка 

10. Статута општине Прибој  прописано је да Скупштина општине именује и разрешава 

директоре јавних предузећа , установа , организација и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте у складу са законом . 

 

          Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-37 од 19.07.2012.године 

 

                                                    ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                     Саша Василић ,с.р. 

_______________________ 
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       На основу члана 14 .Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса(''Сл. гласник РС'' бр. 257/00,25/02,107/05,108/05 и 123/07) и члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС''бр. 129/07) и члана 46. став 1. тачка 10 

.Статута општине Прибој , (''Сл. лист општине Прибој'' број:12/08), Скупштина општине 

Прибој на седници одржаној 19.07.2012. године, донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

  О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈКП '' УСЛУГА'' ПРИБОЈ 

 

 

 I  СЛАВКО  МАРКОВИЋ   разрешава  се  дужности директора ЈКП ''Услуга '' Прибој 

.. 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III  Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој . 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 

прописано је да директора јавног предузећа именује и разрешава оснивач. 

 Чланом  32. став  1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 46.став 1.тачка 

10. Статута општине Прибој  прописано је да Скупштина општине именује и разрешава 

директоре јавних предузећа , установа , организација и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте у складу са законом . 

          Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

                                        СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-38 од 19.07.2012.године 

                                                           ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Саша Василић,с.р. 

_____________________ 

 

     На основу члана 14 .Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса(''Сл. гласник РС''бр. 257/00,25/02,107/05,108/05 и 123/07) и члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07) и члана 46. став 1. тачка 10 

.Статута општине Прибој , (''Сл. лист општине Прибој'' број:12/08), Скупштина општине 

Прибој на седници одржаној 19.07.2012. године донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

  О ИМЕНОВАЊУ   ДИРЕКТОРА  ЈКП '' УСЛУГА'' ПРИБОЈ 

 

 

 I  ЖЕЉКО ЈЕЧМЕНИЦА , дипломирани машински инжењер, именује се  се  за   

директора ЈКП ''Услуга '' Прибој ,на мандатни период од четири године. 

 

 II   Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

            III  Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој . 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 

прописано је да директора јавног предузећа именује и разрешава оснивач. 

 Чланом  32. став  1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 46.став 1.тачка 

10. Статута општине Прибој  прописано је да Скупштина општине именује и разрешава 

директоре јавних предузећа , установа , организација и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте у складу са законом . 

           Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

                                      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-39 од 19.07.2012.године 

                                                              ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                      Саша Василић,с.р. 

_____________________ 

 

         На основу члана 14 .Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса(''Сл. гласник РС ''бр. 257/00,25/02,107/05,108/05 и 123/07) и члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС ''бр. 129/07) и члана 46. став 1. тачка 10 

.Статута општине Прибој , (''Сл. лист општине Прибој'' број:12/08), Скупштина општине 

Прибој на седници одржаној 19.07.2012. године , донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

  О  РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА  ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПРИБОЈА 

 

 

 I   АНИЦА   СРБЉАНОВИЋ   разрешава  се  дужности директора Дирекције за 

изградњу града Прибоја. 

 

            II   Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

           III  Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој . 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 

прописано је да директора јавног предузећа именује и разрешава оснивач. 

 Чланом  32. став  1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 46.став 1.тачка 

10. Статута општине Прибој  прописано је да Скупштина општине именује и разрешава 

директоре јавних предузећа , установа , организација и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте у складу са законом . 

           Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                    Број: 02-40 од 19.07.2012.године 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                           Саша Василић,с.р. 

________________________ 
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    На основу члана 14 .Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 

интереса(''Сл. гласник РС бр. 257/00,25/02,107/05,108/05 и 123/07) и члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС бр. 129/07) и члана 46. став 1. тачка 10 

.Статута општине Прибој , (''Сл. лист општине Прибој'' број:12/08), Скупштина општине 

Прибој на седници одржаној 19.07.2012. године , донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

  О  ИМЕНОВАЊУ   ДИРЕКТОРА  ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПРИБОЈА 

 

 

 I   ЗДРАВКО ПЕШУТ , дипломирани економиста,именује се за  директора  Дирекције 

за изградњу града Прибоја,на мандатни период од четири године. 

 

II   Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III  Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој . 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 

прописано је да директора јавног предузећа именује и разрешава оснивач. 

 Чланом  32. став  1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 46.став 1.тачка 

10. Статута општине Прибој  прописано је да Скупштина општине именује и разрешава 

директоре јавних предузећа , установа , организација и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте у складу са законом . 

           Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

                                         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-41 од 19.07.2012.године 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                        Саша Василић,с.р. 

__________________ 

 

       На основу члана 8.став 2. Одлуке о преузимању оснивачких права над Домом здравља 

општине Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 7/10) и члана 134.Закона о здравственој 

заштити (''Сл. гласник РС''бр. 107/05,99/10 и 57/11)  Скупштина општине Прибој, на седници 

одржаној  19.07.2012.године, донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ  ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА  ДОМА ЗДРАВЉА 

ПРИБОЈ 

  

 I  ПРЕДРАГ ТЕРЗИЋ , разрешава  се функције вршиоца  дужности директора Дома 

здравља  Прибој, због истека мандата. 

 

II   Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III  Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој . 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одлуком  о преузимању оснивачких права над Домом здравља општине Прибој која је 

донета 30.11.2010.године,именован је Предраг Терзић за вршиоца дужности директора Дома 

здравља Прибој.Чланом 134. Закона о здравственој заштити прописано је да мандат вршиоца 

дужности директора траје шест месеци. 

            Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-42 од 19.07.2012.године 

                                                                                        

                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                   Саша Василић,с.р 

___________________________ 

                                                                                                        

            На основу члана 8. став 2. Одлуке о преузимању оснивачких права над Домом здравља 

општине Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 7/10) и члана 134.Закона о здравственој 

заштити (''Сл. гласник РС'' бр. 107/05,99/10 и 57/11)  Скупштина општине Прибој, на седници 

одржаној данa, 19.07.2012.године, донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ   ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА  ДОМА ЗДРАВЉА 

ПРИБОЈ 

 

          I  Др АЛЕКСАНДАР РАКОВИЋ , спец.гинекологије и акушерства, именује се   за  

вршиоца  дужности директора Дома здравља  Прибој, до избора  директора,а најдуже на 

период од 6 месеци. 

 

        II   Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

       III  Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој . 

   

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 134.Закона о здравственој заштити прописано је: 

 . ''Ако управни одбор здравствене установе не изврши избор кандидата за директора 

здравствене установе, односно ако оснивач здравствене установе не именује директора 

здравствене установе, у складу са одредбама овог закона, оснивач ће именовати вршиоца 

дужности директора на период од шест месеци.'' 

            Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

                               СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                          Број: 02-43 од 19.07.2012.године 

                                                              ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                     Саша Василић,с.р. 

_____________________ 
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           На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

број: 129/07), и члана 12. став 2. . Одлуке о оснивању Дирекције за изградњу града Прибоја 

(''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 7/96 и 6/01), Скупштина општине Прибој, на седници 

одржаној  дана 19.07. 2012 .године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ 

ОДБОРА 

ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПРИБОЈА 

 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  дужности чланова Управног одбора Дирекције за изградњу 

града Прибој испред оснивача : 

 1.  МИЛОЈКО ЦУПАРА, председник 

 2.  ДРАГОЉУБ ПЕЈАТОВИЋ, члан 

            3.  ЖЕЉКО БАЦЕТИЋ,члан 

  

 II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Дирекције за изградњу града Прибој 

испред оснивача: 

 1. МИЛОШ МИЛИЋЕВИЋ, председник 

 2. ЈОВИЦА ПЕЈОВИЋ, члан 

            3. ЕЛВИС БЕГОВИЋ,члан 

 III Мандат именованим траје до истека  мандата Управног одбора .  

 IV Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

  Одлуком о  оснивању Дирекције за изградњу града Прибоја (''Сл.лист Општине 

Прибој'' број 7/96 и 6/01) у члану 12. прописано је да председника и чланове Управног одбора 

Дирекције за изградњу града Прибоја именује и разрешава Оснивач. Коалиција  која чини 

скупштинску већину  уместо чланова из тачке I  диспозитива решења, предложила је да се 

испред  Оснивача  именују  нови чланови из тачке II диспозитива решења. 

Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број :02- 44  од 19.07.2012.године 

                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                      Саша Василић,с.р. 

___________________________ 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

број: 129/07) и члана 28. Одлуке o оснивању JKП ''Услуга''  Прибој (''Сл.лист Општине 

Прибој'' бр. 9/2001), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 19.07. 

2012.године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА  

ЈКП '' УСЛУГА ''  ПРИБОЈ 

 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  дужности чланова Управног одбора ЈКП '' Услуга'' испред 

оснивача: 

 1.  МИЛАН СТАНЧИЋ, председник 

 2.  РАДОЈЕ ВУЈКОВИЋ, члан 
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            3.  АЛЕКСАНДАР МАНДИЋ,члан 

            4.  МУАМЕР ХАСАНГИЋ,члан 

             

 II ИМЕНУЈУ СЕ  чланови Управног одбора ЈКП '' Услуга'' испред оснивача:  

 1.  НЕЂО ЋЕТКОВИЋ, председник 

 2.  ВЕЛИБОР ПАВЛОВИЋ, члан 

            3.  ДРАГАНА ГРУЈИЧИЋ,члан 

            4.  ДЕСТАР ЂОЗГИЋ,члан 

            III Мандат именованим траје до истека  мандата Управног одбора .  

 IV Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

  Одлуком о оснивању ЈКП'' Услуга''Прибоју (''Сл.лист Општине Прибој'' број: 9/01) у 

члану 28. прописано је да председника и чланове Управног одбора ЈКП '' Услуга'' Прибој 

именује и разрешава Оснивач.. Коалиција  која чини скупштинску већину  уместо чланова из 

тачке I  диспозитива решења, предложила је да се испред  Оснивача  именују  нови чланови 

из тачке II диспозитива решења. 

      Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-45 од 19.07. 2012.године 

                                         ПРЕДСЕДНИК 

                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                      Саша Василић,с.р. 

                                               ___________________ 

  

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

број: 129/07) и члана 17. Одлуке о оснивању Градске библиотеке Прибој (''Сл.лист Општине 

Прибој'' бр. 5/97), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 19.07.2012.године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ПРИБОЈ 

  

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  дужности чланова Управног одбора Градске библиотеке  

Прибој испред оснивача : 

 

 1.  МИЛОШ ДИЗДАР, председник 

 2.  МИЛОЈКО БЕЉКАШ, члан 

  

 II  ИМЕНУЈУ СЕ  чланови  Управног одбора Градске библиотеке  Прибој испред 

оснивача:  

 

 1.  БОЈАНА ДРОБЊАКОВИЋ, председник 

 2.  ДАРКО ИЧАГИЋ, члан 

 

 III  Мандат именованим траје до истека  мандата Управног одбора. 

 IV  Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој. 
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О б р а з л о ж е њ е  

 

   Одлуком  о оснивању Градске библиотеке Прибоју (''Сл.лист Општине Прибој'' број 

5/97 и 6/2001) у члану 17. прописано је да председника и чланове Управног одбора Градске 

библиотеке именује и разрешава Оснивач.. Коалиција  која чини скупштинску већину  уместо 

чланова из тачке I  диспозитива решења, предложила је да се испред  Оснивача  именују  

нови чланови из тачке II диспозитива решења. 

         Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-46 од 19.07.2012.године 

                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Саша Василић,с.р. 

____________________ 

 

          На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи   (''Сл.гласник РС'' 

број: 129/07) и члана 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Центра за 

социјални рад (''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 6/2001), Скупштина општине Прибој, на 

седници одржаној дана 19.07.2012.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРИБОЈ 

 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  дужности  чланова  Управног одбора Центра за социјални рад  

Прибој испред оснивача: 

 1.  ПЕТАР РАДОВИЋ, председник 

 2.  МИЛАДА ПАНТОВИЋ, члан 

 

 II ИМЕНУЈУ СЕ чланови  Управног одбора Центра за социјални рад  Прибоји  

испред  оснивача:  

            1.  МОМИР ТЕРЗИЋ, председник 

 2.  АМЕЛА САЛКАНОВИЋ, члан 

 III Мандат именованим траје до истека  мандата Управног одбора. 

 IV Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

   Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Центра за социјални рад 

Прибој(''Сл.лист Општине Прибој'' број: 6/01) у члану 2. прописано је да председника и 

чланове Управног одбора Центра за социјални рад Прибој именује и разрешава Оснивач. 

Коалиција  која чини скупштинску већину  уместо чланова из тачке I  диспозитива решења, 

предложила је да се испред  Оснивача  именују  нови чланови из тачке II диспозитива 

решења. 

Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ПРИБОЈ 

Број: 02-47  од 19.07.2008.године 

                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                      Саша Василић,с.р. 

__________________________ 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

број: 129/07) и члана 3. Одлуке о изменама и допунама Одлуке o оснивању Установе за 

физичку културу '' Спортски центар'' Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 6/2001), 

Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 19.07.2012.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

УСТАНОВЕ ЗА  ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ '' СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' ПРИБОЈ 

 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  дужности  чланова  Управног одбора Установе за физичку 

културу ''Спортски центар ''Прибој испред оснивача : 

 1.  ДОБРИЛО ГОЛУБОВИЋ, председник 

 2.  ДЕЈАН СТАНОЈЕВИЋ, члан 

 

 II ИМЕНУЈУ СЕ чланови  Управног одбора Установе за физичку културу ''Спортски 

центар ''Прибој испред оснивача:  

 1.  ВЛАДАН  ЈЕРЕМИЋ, председник 

 2.  АДМИР АГОВИЋ, члан 

 III Мандат именованим траје до истека  мандата Управног одбора. 

 IV Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

  Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Устнаове за физичку културу '' 

Спортски центар''Прибоју (''Сл.лист Општине Прибој'' број: 6/01) у члану 3. прописано је да 

председника и чланове Управног одбора Установе за физичку културу '' Спортски центар''  

Прибој именује и разрешава Оснивач.. Коалиција  која чини скупштинску већину  уместо 

чланова из тачке I  диспозитива решења, предложила је да се испред  Оснивача  именују  

нови чланови из тачке II диспозитива решења. 

Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број:02-48 од 19.07.2012.године 

                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Саша Василић,с.р. 

________________________ 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

број: 129/07) и члана 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке o оснивању Дома културе 

''Пиво Караматијевић'' Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр:6/2001),Скупштина општине 

Прибој, на седници одржаној дана 19.07.2012.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА  

ДОМА КУЛТУРЕ ''ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ'' ПРИБОЈ 

 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  дужности  чланова  Управног одбора Дома културе '' Пиво 

Караматијевић'' Прибој испред оснивача : 

            1.   ДРАГО ЈАЊУШЕВИЋ, председник 

 2.   ДРАГАНА ГРУЈИЧИЋ, члан 

3.   ВЕЛИБОР  ПАВЛОВИЋ,члан 
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 II ИМЕНУЈУ СЕ чланови  Управног одбора Дома културе '' Пиво Караматијевић'' 

Прибој испред оснивача:  

 1.   МИЛОМИР ЉУЈИЋ, председник 

 2.   САРА ГАЗДИЋ, члан 

3.   НАДА РОВЧАНИН,члан 

 III Мандат именованим траје до истека  мандата Управног одбора. 

 IV Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

   Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Дома културе ''Пиво 

Караматијевић''  Прибоју (''Сл.лист Општине Прибој'' број: 6/01) у члану 2. прописано је да 

председника и чланове Управног одбора Дома културе ''Пиво Караматијевић''  Прибој 

именује и разрешава Оснивач. Коалиција  која чини скупштинску већину  уместо чланова из 

тачке I  диспозитива решења, предложила је да се испред  Оснивача  именују  нови чланови 

из тачке II диспозитива решења. 

       Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број:02-49 од 19.07.2012.године 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                     Саша Василић,с.р. 

______________________ 

 

   На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 

129/07) и члана 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завичајног музеја у 

Прибоју (''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 6/2001), Скупштина општине Прибој, на седници 

одржаној дана 19.07.2012.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ПРИБОЈ 

 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  дужности  чланова  Управног одбора Завичајног музеја 

Прибој испред оснивача : 

 

 1.  САША БАБИЋ, председник 

 2.  ЏЕНАН МЕМИЋ, члан 

             

 II ИМЕНУЈУ СЕ чланови  Управног одбора Завичајног музеја Прибој испред 

оснивача:  

 

 1.   ЗОРАН СТАНИЋ, председник 

 2.   САЊИН КАСАКТИНОВИЋ, члан 

 

 III Мандат именованим траје до истека  мандата Управног одбора. 

 IV Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

  Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завичајног музеја у Прибоју 

(''Сл.лист Општине Прибој'' број 6/2001) у члану 2. прописано је да председника и чланове 

Управног одбора Завичајног музеја именује и разрешава Оснивач Коалиција  која чини 
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скупштинску већину  уместо чланова из тачке I  диспозитива решења, предложила је да се 

испред  Оснивача  именују  нови чланови из тачке II диспозитива решења. 

 Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-50 од 19.07.2012.године 

 

                                             ПРЕДСЕДНИК 

             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                Саша Василић,с.р. 

____________________ 

  

   На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' 

број: 72/09 и 52/11), Скупштина општине Прибој , на седници одржаној данa  

19.07.2012.године,  доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ '' НЕВЕН '' ПРИБОЈ 

 

I РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ   дужности  чланова Управног одбора  Предшколске установе'' 

Невен'' испред оснивача : 

 

            1.   ТАТЈАНА ШИЉАК, члан 

 2.   РАДИША СТАНИЋ, члан 

  

 II ИМЕНУЈУ СЕ  чланови Управног одбора Предшколске установ '' Невен'' Прибој 

испред оснивача:  

 

            1.   ЛАРИСА ВУЛЕВИЋ, члан 

 2.   ГОРАН МИЛИЋЕВИЋ, члан 

 

           III Мандат именованим траје до истека  мандата Управног одбора. 

           IV Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

Законом о основама система образовања и васпитања  у члану 53. прописано је  да је 

орган управљања установе Управни одбор. 

 Чланом 54. став 2. истог Закона прописано је  да установе именује и разрешава 

скупштина јединице локалне самоуправе а председника бирају чланови већином гласова од 

укупног броја чланова органа управљања. Чланом 55.Закона прописано је да Скупштина 

општине може разрешити члана Управног одбора пре истека мандата, на иницијативу  

овлашћеног предлагача Коалиција  која чини скупштинску већину  уместо чланова из тачке I  

диспозитива решења, предложила је да се испред  јединице локалне самоуправе именују  

нови чланови из тачке II диспозитива решења. 

Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-51 од 19.07.2012.године 

                                             ПРЕДСЕДНИК 

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Саша Василић,с.р.     
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     На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

број: 129/07)  и члана 8. Одлуке о оснивању Туристичке организације  Прибој (''Сл.лист  

Општине Прибој'' бр. 2/05), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној данa 

19.07.2012.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА  И  ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ 

ОДБОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ 

 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  дужности  чланова  Управног одбора Туристичке организације  

Прибој испред оснивача : 

            1.   ДРАГАН ПИЈЕВЧЕВИЋ, председник 

 2.   АЛЕКСАНДАР МАНДИЋ, члан 

3.   ГОРАН ОТАШЕВИЋ,члан 

4.   МИРКО РАКОВИЋ,члан 

  

 II ИМЕНУЈУ СЕ чланови  Управног одбора Туристичке организације  Прибој Прибој 

испред оснивача:  

 1.   МИЛАДА ПАНТОВИЋ, председник 

 2.   МАЛИНА ЛУИЋ, члан 

3.   ОЛГА БУКВИЋ,члан 

4.   ЕЛВИР АВДИЋ,члан 

 

 III Мандат именованим траје до истека  мандата Управног одбора. 

 IV Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

 О б р а з л о ж е њ е: 

  Чланом 8.Одлуке о оснивању Туристичке организације  Прибој (''Сл.лист 

Општине Прибој'' бр. 2/05) прописано је да председника и чланове Управног одбора  

Туристичке организације Прибој именује и разрешава Скупштина општине. 

   Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 Број: 02-52  од 19.07.2012. године 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                    Саша Василић,с.р.  

_________________ 

 

На основу члана 11. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине 

Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 1/09), Скупштина општине Прибој, на седници 

одржаној данa, 19.07.2012.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

       ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ  ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 

 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  дужности  чланова  Управног одбора Фонда за развој 

пољопривреде општине Прибој: 
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1. Хајро Бећировић,председник 

2. Дијана Стојанов , члан 

3. Светозар Шалипур,члан 

4. Зоран Марковић,члан 

5. Мирослав  Вуковић,члан 

6. Борка Пузовић,члан  

7. Недељко Ћетковић,члан 

 

II  ИМЕНУЈУ СЕ чланови  Управног одбора Фонда за развој пољопривреде општине 

Прибој на мандатни период од четири године: 

 

       1.   Хајро Бећировић,председник 

 2.   Версудин Вражалица, члан 

 3.   Марко Ћетковић,члан 

 4.   Миљан Голубовић,члан 

                 5.  Зоран Благојевић,члан 

           6.  Његош Лековић,члан  

                 7.  Милан Аврамовић,члан 

 

             III Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

 О б р а з л о ж е њ е: 

  Чланом 11.Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Прибој 

(''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 1/09) прописано је да председника и чланове Управног 

одбора  именује и разрешава Скупштина општине на период од 4 године. 

   Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број: 02-53 од 19.07.2012. године 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                         Саша Василић,с.р.   

_________________ 

 

На основу члана 9. Одлуке о преузимању оснивачких права над Домом здравља 

општине Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 7/10), Скупштина општине Прибој, на 

седници одржаној данa, 19.07.2012.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ 

ОДБОРА  

                                      ДОМА ЗДРАВЉА ПРИБОЈ 

 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  дужности  чланова привременог Управног одбора Дома 

здравља Прибој: 

 

1. Др Александар Драгојловић, председник, 

2. Др Душан Ђерић, члан, 

3. Мр.фарм.Добринка Стојкановић,члан 

4. Др Емануела Кулиновић, члан,   

5. Лидија Кожовић, члан.  
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II  ИМЕНУЈУ СЕ  чланови  привременог  Управног одбора Дома здравља Прибој: 

 

1.Мирко Тошић,председник, 

2.Добринка Стојкановић,члан 

3.Бранислава Марић,члан 

4.Слатина Алма,члан 

5.Мирослав Василијевић,члан 

 

             III Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

 О б р а з л о ж е њ е: 

        Чланом 9. Одлуке о преузимању оснивачких права над Домом здравља општине 

Прибој прописано је да председника и чланове Управног одбора  именује и разрешава 

Скупштина општине  

   Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

    Број:02-54 од 19.07.2012. године 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                            Саша Василић,с.р.  

 

______________________ 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

број: 129/07) и члана 19. Одлуке о оснивању Градске библиотеке Прибој (''Сл.лист Општине 

Прибој'' бр. 5/97и 6/01), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 

19.07.2012.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ПРИБОЈ 

 

 

 I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови  Надзорног одбора Градске библиотеке  Прибој 

испред оснивача: 

 

1. ДОБРИЛА ПУШИЦА, председник 

2. РАСИМ СЛАТИНА , члан 

 

          II    ИМЕНУЈУ СЕ  чланови  Надзорног одбора Градске библиотеке  Прибој испред 

оснивача.: 

 

       1.  ОСИФОР  КУБУРОВИЋ, председник 

       2.   ВИНКА МИТРОВИЋ, члан 

 

 

        III  Мандат именованим траје до истека  мандата Надзорног одбора .  

 

        IV Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој. 
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О б р а з л о ж е њ е: 

  Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Градске библиотеке Прибоју 

(''Сл.лист Општине Прибој'' број 5/97 и 6/2001) у члану 19. прописано је да председника и 

чланове Надзорног одбора Градске библиотеке именује и разрешава Оснивач. . Коалиција  

која чини скупштинску већину  уместо чланова из тачке I  диспозитива решења, предложила 

је да се испред  Оснивача  именују  нови чланови из тачке II диспозитива решења. 

  Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-55 од 19.07.2012.године 

                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                      Саша Василић,с.р. 

__________________ 

 

    На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 

129/07) и члана 6. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Центра за социјални 

рад (''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 6/2001), Скупштина општине Прибој, на седници 

одржаној дана 19.07.2012.године, донела је 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРИБОЈ 

 

 I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови  Надзорног одбора Центра за социјални рад  Прибој 

испред оснивача: 

       1. ВЕЉКО ЧОЧЕВИЋ, председник 

                   2. ЕМИНА ФАЗЛИЋ, члан 

 

          II    ИМЕНУЈУ СЕ  чланови  Надзорног одбора Центра за социјални рад  Прибој 

испред оснивача: 

 1 МИРОСЛАВ ВАСИЛИЈЕВИЋ, председник 

 2.   КАСИМ БАЈРАМОВИЋ, члан 

  

         III Мандат именованим траје до истека  мандата Надзорног одбора 

 

          IV Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

  Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Центра за социјални рад  

Прибоју (''Сл.лист Општине Прибој'' број: 6/01) у члану 6. прописано је да председника и 

чланове Надзорног одбора Центра за социјални рад Прибој именује и разрешава Оснивач . 

Коалиција  која чини скупштинску већину  уместо чланова из тачке I  диспозитива решења, 

предложила је да се испред  Оснивача  именују  нови чланови из тачке II диспозитива 

решења. 

  Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број:02-56 од 19.07.2012.године 

                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                       Саша Василић,с.р. 
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   На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 

129/07) и члана 7. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завичајног музеја у 

Прибоју (''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 6/2001), Скупштина општине Прибој, на седници 

одржаној дана 19.07.2012.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ПРИБОЈ 

 

         I    РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови  Надзорног одбора Завичајног музеја Прибој испред 

оснивача: 

        1.   СЛАВКО КОЈАДИНОВИЋ, председник 

 2.   ДРАГИЦА ЛОНЧАРЕВИЋ, члан 

 

        II    ИМЕНУЈУ СЕ  чланови  Надзорног одбора Завичајног музеја Прибој испред 

оснивача: 

        1.   АЛЕКСАНДАР ЂОНОВИЋ, председник 

        2.    МАРИЈА МАЉЕВИЋ, члан 

 

        III Мандат именованим траје до истека  мандата Надзорног одбора 

        IV Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

   Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завичајног музеја у Прибоју 

(''Сл.лист Општине Прибој'' број 6/2001) у члану 7. прописано је да председника и чланове 

Надзорног одбора Завичајног музеја именује и разрешава Оснивач. . Коалиција  која чини 

скупштинску већину  уместо чланова из тачке I  диспозитива решења, предложила је да се 

испред  Оснивача  именују  нови чланови из тачке II диспозитива решења. 

  Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број:02-57 од 19.07.2012.године 

 

                                               ПРЕДСЕДНИК 

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Саша Василић,с.р. 

_________________ 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

број: 129/07) и члана 7. Одлуке о изменама и допунама Одлуке o оснивању Установе за 

физичку културу '' Спортски центар'' Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 6/2001), 

Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 19.07.2012.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ '' СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' ПРИБОЈ 

 

               I    РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови  Надзорног одбора Установе за физичку културу 

''Спортски центар ''Прибој испред оснивача: 

 

 1.   СЛАВЕНКО БОЈАНИЋ, председник 

                         2.   СУАД ЧИЗМИЋ,члан 
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              II    ИМЕНУЈУ СЕ  чланови  Надзорног одбора Установе за физичку културу 

''Спортски центар ''Прибој испред оснивача: 

 

      1.   НЕДЕЉКО НОВАКОВИЋ, председник 

      2.   МИЛОШ  СРБЉАНОВИЋ,члан 

 

              III  Мандат именованим траје до истека  мандата Надзорног одбора 

 

               IV Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

  Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Устнаове за физичку културу '' 

Спортски центар''Прибоју (''Сл.лист Општине Прибој'' број: 6/01) у члану 7. прописано је да 

председника и чланове Надзорног одбора Установе за физичку културу '' Спортски центар''  

Прибој именује и разрешава Оснивач . Коалиција  која чини скупштинску већину  уместо 

чланова из тачке I  диспозитива решења, предложила је да се испред  Оснивача  именују  

нови чланови из тачке II диспозитива решења. 

Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-58 од 19.07.2012.године 

 

                                              ПРЕДСЕДНИК 

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                 Саша Василић,с.р. 

____________________ 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

број: 129/07) и члана 14.  Одлуке о оснивању Дирекције за изградњу града Прибоја (''Сл.лист 

Општине Прибој'' бр. 7/96 и 6/01), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 

19.07.2012.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА 

ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПРИБОЈА 

 

     I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови  Надзорног одбора Дирекције за изградњу града Прибоја 

испред оснивача: 

 

1. ИВИЦА РАКОВИЋ, председник 

2. ЛАЗАР ЈЕВТИЋ, члан 

 

    II  ИМЕНУЈУ СЕ  чланови  Надзорног одбора Дирекције за изградњу града Прибоја 

испред оснивача: 

 

     1.   МИЉАН ЂОНОВИЋ, председник 

     2.   СПИРИДАН ПЕШИЋ, члан 

 

     III  Мандат именованим траје до истека  мандата Надзорног одбора 

 

      IV Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој. 
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О б р а з л о ж е њ е: 

           Одлуком о  оснивању Дирекције за изградњу града Прибоја (''Сл.лист Општине Прибој'' 

број 7/96 и 6/01) у члану 14. прописано је да председника и чланове Надзорног одбора 

Дирекције за изградњу града Прибоја именује и разрешава Оснивач.. Коалиција  која чини 

скупштинску већину  уместо чланова из тачке I  диспозитива решења, предложила је да се 

испред  Оснивача  именују  нови чланови из тачке II диспозитива решења. 

  Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број:02-59 од 19.07.2012.године 

 

                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Саша Василић,с.р. 

_____________________ 

 

 На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

број: 129/07) и члана 7. Одлуке о изменама и допунама Одлуке o оснивању Дома културе '' 

Пиво Караматијевић'' Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр.6/2001), Скупштина општине 

Прибој, на седници  одржаној  19.07.2012.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ДОМА КУЛТУРЕ '' ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ'' ПРИБОЈ 

 

    I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови  Надзорног одбора Дома културе  ''Пиво Караматијевић''  

Прибој испред оснивача: 

1. ЕНВЕР АВДИЋ, председник 

2. ОЛГИЦА ЋУРИЋ, члан 

 

   II  ИМЕНУЈУ СЕ  чланови  Надзорног одбора Дома културе  ''Пиво Караматијевић''  

Прибој испред оснивача: 

       1. НЕМАЊА МИНИЋ, председник 

       2.   СМАИЛА АЛИЈЕВИЋ, члан 

 

      III. Мандат именованим траје до истека  мандата Надзорног одбора. 

      IV Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

  Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Дома културе ''Пиво 

Караматијевић''  Прибоју (''Сл.лист Општине Прибој'' број: 6/01) у члану 7. прописано је да 

председника и чланове Надзорног одбора Дома културе '' Пиво Караматијевић''Прибој 

именује и разрешава Оснивач.. Коалиција  која чини скупштинску већину  уместо чланова из 

тачке I  диспозитива решења, предложила је да се испред  Оснивача  именују  нови чланови 

из тачке II диспозитива решења. 

  Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број:02-60 од 19.07.2012.године 

                                             ПРЕДСЕДНИК 

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                Саша Василић,с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

број: 129/07) и члана 39. Одлуке o оснивању JKP ''Услуга''  Прибој (''Сл.лист Општине 

Прибој'' бр. 9/2001), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 

19.07.2012.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И   ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА  ЈКП '' УСЛУГА ''  ПРИБОЈ 

 

    I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови  Надзорног одбора ЈКП '' Услуга''  ''Прибој испред 

оснивача: 

1. СЛАВИЦА СТАНИЋ, председник  

2. МИОДРАГ ИВАНОВИЋ,члан 

 

    II  ИМЕНУЈУ СЕ  чланови  Надзорног одбора ЈКП '' Услуга''  ''Прибој испред оснивача : 

 

  1.   ДРАГАН ИВАНОВИЋ, председник 

  2.   МОМИР НЕСТОРОВИЋ, члан 

             

    III . Мандат именованим траје до истека  мандата Надзорног одбора. 

     IV Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

        Одлуком o оснивању ЈКП'' Услуга''Прибоју (''Сл.лист Општине Прибој'' број: 9/01) у 

члану 39. прописано је да председника и чланове Надзорног одбора ЈКП '' Услуга''   Прибој 

именује и разрешава Оснивач. Коалиција  која чини скупштинску већину  уместо чланова из 

тачке I  диспозитива решења, предложила је да се испред  Оснивача  именују  нови чланови 

из тачке II диспозитива решења. 

  Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број:02-61 од 19.07.2012.године 

 

                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                               Саша Василић,с.р. 

____________________ 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

број: 129/07) и члана 8. Одлуке о оснивању Туристичке организације  Прибој (''Сл.лист 

Општине Прибој'' бр. 2/05), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 

19.07.2012.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА  И  ЧЛАНА НАДЗОРНОГ  

ОДБОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ 

  

    I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови  Надзорног одбора   Туристичке организације Прибој 

испред оснивача:                        

                           1 . ОСИФОР КУБУРОВИЋ,председник 

                           2 . СНЕЖАНА НИЈЕМЧЕВИЋ,члан 
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     II  ИМЕНУЈУ СЕ  чланови  Надзорног одбора Туристичке организације Прибој испред 

оснивача : 

 

            1.  СВЕТЛАНА ЉУЈИЋ, председник 

            2.  МИЛАН МИНИЋ, члан 

 

     III Мандат именованим траје до истека  мандата Надзорног одбора. 

     IV Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

  Чланом 8.Одлуке о оснивању Туристичке организације  Прибој (''Сл.лист 

Општине Прибој'' бр. 2/05) прописано је да председника и чланове Надзорног  одбора  

Туристичке организације Прибој именује и разрешава Скупштина општине. 

   Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број:02-62 од 19.07.2012.године 

 

                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                Саша Василић,с.р. 

______________________ 

 

 

На основу члана 14. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине 

Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 1/09), Скупштина општине Прибој, на седници 

одржаној  19.07.2012.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ  ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 

 

I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  дужности  чланова  Надзорног одбора Фонда за развој 

пољопривреде општине Прибој: 

 

1.Рајко Цвијовић ,председник 

2.Слађан Коловић,члан 

3.Боре Буквић,члан 

 

 

II  ИМЕНУЈУ СЕ чланови  Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде 

општине Прибој на мандатни период од четири године: 

 

1.Драган  Митровић,председник 

2.Славко Рековић,члан 

3.Рајко Цвијовић,члан 

 

           III Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој. 
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 О б р а з л о ж е њ е: 

 

   Чланом 14.Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Прибој 

(''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 1/09) прописано је да председника и чланове Надзорног 

одбора  именује и разрешава Скупштина општине на период од 4 године. 

        Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 Број:02-63 од 19.07.2012. године 

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                            Саша Василић ,с.р.  

_____________________ 

 

На основу члана 11. Одлуке о преузимању оснивачких права над Домом здравља 

општине Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 7/10), Скупштина општине Прибој, на 

седници одржаној данa, 19.07.2012.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ НАДЗОРНОГ  

ОДБОРА  

ДОМА ЗДРАВЉА ПРИБОЈ 

 

 

 I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  дужности  чланова привременог Надзорног одбора Дома 

здравља Прибој: 

 

1. Мирко Тошић, председник, 

2. Оливера Кашерић, члан 

3. Милашин Стојановић, члан 

 

            II  ИМЕНУЈУ СЕ  чланови  привременог  Надзорног  одбора Дома здравља Прибој: 

 

1.Миливоје Перуничић,председник 

2.Милосав Мојићевић,члан 

3.Радоје Пејовић,члан 

 

             III Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

 О б р а з л о ж е њ е: 

        Чланом 11. Одлуке о преузимању онивачких права над Домом здравља општине 

Прибој прописано је да председника и чланове Надзорног одбора  именује и разрешава 

Скупштина општине . 

   Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

  Број: 02-64 од 19.07.2012. године 

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                          Саша Василић,с.р.   



Број  8                     СЛУЖБЕНИ   ЛИСТ    ОПШТИНЕ   ПРИБОЈ                      Страна 
 

38 

           На основу чланова 54. став 2. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'''бр.72/09 и 52 /11), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 19.07 

.2012.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА   ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ  ''ДЕСАНКА  МАКСИМОВИЋ'' ПРИБОЈ 

 

 I    Разрешавају се БОЖИДАР БЕКОЊА и НАДА РОВЧАНИН  дужности чланова  

Школског одбора ОШ''Десанка Максимовић'', представници локалне самоуправе. 

  

 II  Именују се АНТОНЕЛА ЖИВКОВИЋ и  РАДМИЛА ЋОСОВИЋ    за чланове  

Школског одбора ОШ ''Десанка Максимовић'' ,представници локалне самоуправе . 

 

            III   Мандат  именованим траје  до истека мандата Школског одбора. 

 

            IV   Решење објавити у ''Службеном листу општине Прибој''. 

 

                                                    О б р а з л о ж е њ е: 

 Законом о основама система образовања и васпитања ''Сл.гласник РС'' број: 62/03), у 

члану 53. прописано је  да је школски одбор орган управљања у школи . 

Чланом 54. став 2. истог Закона прописано је да чланове органа управљања установе 

именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а председника бирају чланови 

већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.Истим чланом прописано је да 

орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице 

локалне самоуправе.Чланом 55.Закона прописано је да Скупштина општине може разрешити 

члана шлокског одбора пре истека мандата, на иницијативу  овлашћеног 

предлагача.Коалиција  која има скупштинску већину као овлашћени предлагач уместо 

чланова из тачке I  диспозитива решења, предложила је да се испред јединице локалне 

самоуправе именују  нови чланови из тачке II диспозитива решења. Чланови школског 

одбора испред запослених  и  Савета родитеља остају исти. 

Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-65  од 19.07.2012.године 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНE ОПШТИНЕ 

                                                                                                          Саша Василић 

__________________ 

  

    На основу чланова 54. став 2. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'''бр.72/09 и 52 /11), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 19. 07 

.2012.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

МАШИНСКО ЕЛЕКТРО-ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ПРИБОЈ 

 

  I   Разрешавају се ЗОРАН ПЕНЕЗИЋ,ГОРАН БЈЕЛИЋ и РАЈКО МРДАК дужности 

чланова  Школског одбора Машинско Електро-техничке школе , представници  локалне 

самоуправе. 
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 II  Именују се ЈЕЛЕНА РАТКОВИЋ , ЗОРАН БОЖОВИЋ и ЈОВО ПРИЈОВИЋ  за 

чланове  Школског одбора Машинско Електро-техничке школе,представници локалне 

самоуправе  . 

            III  Мандат  именованим траје  до истека мандата Школског одбора. 

 

             IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Прибој''. 

 

                                                    О б р а з л о ж е њ е: 

 Законом о основама система образовања и васпитања ''Сл.гласник РС'' број: 62/03), у 

члану 53. прописано је  да је школски одбор орган управљана у школи.  

Чланом 54. став 2. истог Закона прописано је да чланове органа управљања установе 

именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а председника бирају чланови 

већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.Истим чланом прописано је да 

орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице 

локалне самоуправе.Чланом 55.Закона прописано је да Скупштина општине може разрешити 

члана шлокског одбора пре истека мандата, на иницијативу  овлашћеног 

предлагача.Коалиција  која има скупштинску већину као овлашћени предлагач уместо 

чланова из тачке I  диспозитива решења, предложила је да се испред јединице локалне 

самоуправе именују  нови чланови из тачке II диспозитива решења. Чланови школског 

одбора испред запослених  и  Савета родитеља остају исти. 

 Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број:02-66 од 19.07.2012.године 

 

                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                       СКУПШТИНE ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Саша Василић,с.р. 

___________________ 

 

 

    На основу чланова 54. став 2. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'''бр.72/09 и 52 /11), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 19.07 

.2012.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

     ОШ ''БЛАГОЈЕ  ПОЛИЋ '' КРАТОВО 

 

 

             I   Разрешава се ДРАГОЈЕ ДЕСПИЋ  дужности члана  Школског одбора ОШ ''Благоје 

Полић '' Кратово, представник локалне самоуправе. 

  

 II  Именује се МИЛЕНКО НИКАЧЕВИЋ  за члана  Школског одбора ОШ ''Благоје 

Полић '' Кратово,представник локалне самоуправе. 

 

            III  Мандат  именованом траје  до истека мандата Школског одбора 

 

             IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Прибој''. 
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                                                    О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Законом о основама система образовања и васпитања ''Сл.гласник РС'' број: 62/03), у 

члану 53. прописано је  да је школски одбор орган управљања у школи . 

 

Чланом 54. став 2. истог Закона прописано је да чланове органа управљања установе 

именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а председника бирају чланови 

већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.Истим чланом прописано је да 

орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице 

локалне самоуправе.Чланом 55.Закона прописано је да Скупштина општине може разрешити 

члана шлокског одбора пре истека мандата, на иницијативу  овлашћеног 

предлагача.Коалиција  која има скупштинску већину као овлашћени предлагач уместо 

чланова из тачке I  диспозитива решења, предложила је да се испред јединице локалне 

самоуправе именују  нови чланови из тачке II диспозитива решења.  

Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-67 од 19.07. 2012.године 

 

                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                 Саша Василић,с.р. 

___________________ 

 

    На основу чланова 54. став 2. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'''бр.72/09 и 52 /11), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 

19.07.2012.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

     ОШ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' БАЊА 

 

 

 

    I   Разрешавају се СЕЛИМ БЕЋИРОВИЋ, БРАНИМИР ЈОВАНОВИЋ и  САША 

РАКОВИЋ  дужности чланова  Школског одбора ОШ ''Никола Тесла'' Бања,  представници 

локалне самоуправе. 

 

             II  Именују се ХАЈРУДИН НУРОВИЋ , ПРЕДРАГ МРШЕВИЋ и ДРАГАН 

НОВАКОВИЋ  за чланове  Школског одбора ОШ ''Никола Тесла'' Бања ,представници 

локалне самоуправе . 

 

            III  Мандат  именованим траје  до истека мандата Школског одбора. 

  

             IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Прибој''. 

 

                                                    О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Законом о основама система образовања и васпитања ''Сл.гласник РС'' број: 62/03), у 

члану 53. прописано је  да је школски одбор орган управљања у школи . 

Чланом 54. став 2. истог Закона прописано је да чланове органа управљања установе 

именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а председника бирају чланови 
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већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.Истим чланом прописано је да 

орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице 

локалне самоуправе.Чланом 55.Закона прописано је да Скупштина општине може разрешити 

члана шлокског одбора пре истека мандата, на иницијативу  овлашћеног 

предлагача.Коалиција  која има скупштинску већину као овлашћени предлагач уместо 

чланова из тачке I  диспозитива решења, предложила је да се испред јединице локалне 

самоуправе именују  нови чланови из тачке II диспозитива решења. Чланови школског 

одбора испред запослених  и  Савета родитеља остају исти. 

Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-68  од 19.07.2012.године 

 

                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                             Саша Василић ,с.р.  

____________________ 

     

        На основу чланова 54. став 2. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'''бр.72/09 и 52 /11), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 

19.07.2012.године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

     ОШ ''9.мај'' САСТАВЦИ 

 

 

          I   Разрешавају се, КРСТО РАНИТОВИЋ  И  РАТКО БУКВИЋ  дужности чланова  

Школског одбора ОШ ''9.мај '' Саставци, представници локалне самоуправе. 

 

        II   Именују се ДРАГАН ЦЕРОВИЋ И МИЛЕТА ИКОНИЋ за чланове  Школског 

одбора ОШ ''9.мај '' представници локалне самоуправе 

 

       III   Мандат  именованим траје  до истека мандата Школског одбора. 

 

       IV  Решење објавити у ''Службеном листу општине Прибој''. 

 

                                                    О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Законом о основама система образовања и васпитања ''Сл.гласник РС'' број: 62/03), у 

члану 53. прописано је  да је школски одбор орган управљања у школи . 

Чланом 54. став 2. истог Закона прописано је да чланове органа управљања установе 

именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а председника бирају чланови 

већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.Истим чланом прописано је да 

орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице 

локалне самоуправе.Чланом 55.Закона прописано је да Скупштина општине може разрешити 

члана шлокског одбора пре истека мандата, на иницијативу  овлашћеног 

предлагача.Коалиција  која има скупштинску већину као овлашћени предлагач уместо 

чланова из тачке I  диспозитива решења, предложила је да се испред јединице локалне 
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самоуправе именују  нови чланови из тачке II диспозитива решења. Чланови школског 

одбора испред запослених  и  Савета родитеља остају исти. 

Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број:02-69 од 19.07.2012.године 

 

                                    ПРЕДСЕДНИК 

                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                       Саша Василић,с.р. 

__________________ 

 

                 На основу чланова 54. став 2. и 55. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Сл.гласник РС'''бр.72/09 и 52 /11), Скупштина општине Прибој, на седници 

одржаној 19.07 .2012.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

     ОШ ''ВУК КАРАЏИЋ'' ПРИБОЈ 

 

 

 I  Разрешавају се ЖЕЉКО НОВАКОВИЋ , МАЛИНА ЉУЈИЋ и ЗОРАН 

ЛАПТОШЕВИЋ дужности чланова Школског одбора ОШ ''Вук Караџић'' ,представници 

локалне самоуправе . 

 

 II Именују се СЛАВИЦА АВРАМОВИЋ, ЊЕГОШ ЛЕКОВИЋ и СЛАЂАН ЈАНОВИЋ  

за чланове  Школског одбора ОШ ''Вук Караџић'', представници локалне самоуправе  . 

 

            III  Мандат  именованим траје  до истека мандата Школског одбора. 

 

             IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Прибој''. 

 

                                                    О б р а з л о ж е њ е: 

 Законом о основама система образовања и васпитања ''Сл.гласник РС'' број: 62/03), у 

члану 53. прописано је  да је школски одбор орган управљања у школи . 

Чланом 54. став 2. истог Закона прописано је да чланове органа управљања установе 

именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а председника бирају чланови 

већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.Истим чланом прописано је да 

орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице 

локалне самоуправе.Чланом 55.Закона прописано је да Скупштина општине може разрешити 

члана шлокског одбора пре истека мандата, на иницијативу  овлашћеног 

предлагача.Коалиција  која има скупштинску већину као овлашћени предлагач уместо 

чланова из тачке I  диспозитива решења, предложила је да се испред јединице локалне 

самоуправе именују  нови чланови из тачке II диспозитива решења. Чланови школског 

одбора испред запослених  и  Савета родитеља остају исти. 

Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

   Број: 02-70  од 19.07.2012.године 

                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                     Саша Василић,с.р. 



Број  8                     СЛУЖБЕНИ   ЛИСТ    ОПШТИНЕ   ПРИБОЈ                      Страна 
 

43 

    На основу чланова 54. став 2. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'''бр.72/09 и 52 /11), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 

19.07.2012.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

     ОШ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ '' ПРИБОЈ 

 

        I  Разрешавају се РАЈО ПУЈОВИЋ и ВЕЛИНКА БЈЕЛОВИЋ дужности чланова  

Школског одбора ОШ ''Бранко Радичевић'' ,представници локалне самоуправе. 

 

 II Именују се БРАНИСЛАВ РАКОВИЋ и ВЕСНА ПЕЈОВИЋ  за чланове  Школског 

одбора ОШ ''Бранко Радичевић'' ,представници локалне самоуправе. . 

 

            III  Мандат  именованим траје  до истека мандата Школског одбора. 

 

             IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Прибој''. 

 

                                                    О б р а з л о ж е њ е: 

 Законом о основама система образовања и васпитања ''Сл.гласник РС'' број: 62/03), у 

члану 53. прописано је  да је школски одбор орган управљања у школи . 

Чланом 54. став 2. истог Закона прописано је да чланове органа управљања установе 

именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а председника бирају чланови 

већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.Истим чланом прописано је да 

орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице 

локалне самоуправе.Чланом 55.Закона прописано је да Скупштина општине може разрешити 

члана шлокског одбора пре истека мандата, на иницијативу  овлашћеног 

предлагача.Коалиција  која има скупштинску већину као овлашћени предлагач уместо 

чланова из тачке I  диспозитива решења, предложила је да се испред јединице локалне 

самоуправе именују  нови чланови из тачке II диспозитива решења. Чланови школског 

одбора испред запослених  и  Савета родитеља остају исти. 

Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број:02-71 од 19.07.2012.године 

                             

                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                         Саша Василић,с.р. 

  

 _________________________     

  

    На основу чланова 54. став 2. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'''бр.72/09 и 52 /11), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 

19.07.2012.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈА ПРИБОЈ 

 

 I  Разрешавају се  ГОРАН ОТАШЕВИЋ и МИЛИВОЈЕ МИЛИЋЕВИЋ дужности 

чланова  Школског одбора Гимназије Прибој, представници локалне самоуправе. 
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          II  Именују се РАДЕ ТОКОВИЋ и  ДРАГАН ЋОСИЋ  за чланове  Школског одбора 

Гимназије Прибој, представници локалне самоуправе. 

 

         III  Мандат  именованим траје  до истека мандата Школског одбора. 

 

          IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Прибој''. 

 

                                                         О б р а з л о ж е њ е: 

 Законом о основама система образовања и васпитања ''Сл.гласник РС'' број: 62/03), у 

члану 53. прописано је  да је школски одбор орган управљања у школи.  

Чланом 54. став 2. истог Закона прописано је да чланове органа управљања установе 

именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а председника бирају чланови 

већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.Истим чланом прописано је да 

орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице 

локалне самоуправе.Чланом 55.Закона прописано је да Скупштина општине може разрешити 

члана шлокског одбора пре истека мандата, на иницијативу  овлашћеног 

предлагача.Коалиција  која има скупштинску већину као овлашћени предлагач уместо 

чланова из тачке I  диспозитива решења, предложила је да се испред јединице локалне 

самоуправе именују  нови чланови из тачке II диспозитива решења. Чланови школског 

одбора испред запослених  и  Савета родитеља остају исти. 

Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број:02-72  од 19.07.2012.године 

                           

                                                ПРЕДСЕДНИК 

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                 Саша Василић,с.р. 
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