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Година  2017  Број  10 Прибој, 25.12.2017. године Излази по потреби 
Рок за рекламацију 10 дана 

 

I  АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
На основу члана 63, Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број: 54/2009 и 73/2010, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013,142/2014, др закони 68/2015 и  103/2015), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014) и члана 46. став 1. 
тачка 2. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број: 12/2008), Скупштина 
општине Прибој  на седници одржаној 25.12.2017. године, донела је: 

ОДЛУКУ  
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ 

I  ОПШТИ ДЕО  
Члан 1. 

 "Приходи и примања , расходи и издаци буџета општине Прибој за 2018. годину ( у даљем 
тексту: буџет), састоје се од: 

РБ ОПИС Износ у динарима 

А А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА  

1 
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 
нефинансијске имовине 

1,084,876,664 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  И ПРИМАЊА у чему: 1,084,876,664 
- Буџетска средства 1,064,810,594 
- Сопствени приходи  и остали извори 3,975,000 
- Остали извори 16,091,070 

1.2 Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) 0 
2 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1,084,876,664 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 837,440,564 
- Текући буџетски расходи (4) 817,374,494 
- Расходи из сопствених прихода и д. извора 3,975,000 
- Донације 16,091,070 

2.2 Издаци за набавку нефинасијске имовине у чему (класа 5): 247,436,100 
- Текући буџетски издаци 247,281,000 
- Издаци из сопствених прихода 155,100 
- Донације 0 
3 3. Буџетски суфицит/ дефицит (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5) 92,000,000 

4 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку 
домаћих 

   

- 

5 5. Укупан фискални суфицит/дефицит 0 
Б Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 92,000,000 
- Примања од продаје финансијске имовине 

 
2,000,000 
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- Примања од задуживања 90,000,000 
- Суфицит из претходних година или неутрошена средства из пр.г 0 
- Издаци за отплату главнице дуга 0 

- 
Издаци за набавку финансијске имовинекоја није у циљу 
спровођења 

  

0 

6 4. Неутрошена средства из ранијих година 0 
 3. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 92,000,000 
 
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 
 

OP[TI DEO 

Za period: 01.01.2018 - 31.12.2018 

Opis 
[ifra 

ekonomske 
klasifikacije 

Sredstva iz 
buxeta 

1 2 3 

UKUPNI PRIHODI I PRIMAWA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 
 

972.810.594,00 

1. Poreski prihodi 71 438.568.000,00 

1.1. Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke (osim samodoprinosa) 711 262.733.000,00 

1.2. Samodoprinos 711180 0,00 

1.3. Porez na imovinu 713 133.492.000,00 

1.4. Ostali poreski prihodi 714 23.382.000,00 

2. Neporeski prihodi, u ~emu: 74 87.544.160,00 

- pojedine vrste naknada sa odre\enom namenom (namenski prihodi) 
 

0,00 

- prihodi od prodaje dobara i usluga 
 

0,00 

3. Memorandumske stavke 77 0,00 

4. Transferi 733 446.698.434,00 

5. Primawa od prodaje nefinansijske imovine 8 0,00 

UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE I 
FINANSIJSKE IMOVINE 

 

0,00 

1.Teku}i rashodi 4 837.440.564,00 

1.1. Rashodi za zaposlene 41 175.515.193,00 

1.2. Kori{}ewe roba i usluga 42 285.714.100,00 

1.3. Otplata kamata 44 7.850.000,00 

1.4. Subvencije 45 66.452.000,00 

1.5. Socijalna za{tita iz buxeta 47 41.465.000,00 

1.6. Ostali rashodi u ~emu: 48+49 158.310.000,00 

2. Transferi 463 77.180.732,00 

3. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine 5 247.436.100,00 

4. Izdaci za nabavku finansijske imovine (osim 6211) 62 0,00 

PRIMAWA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I ZADU@IVAWA 
 

0,00 

1. Primawa po osnovu otplate kredita i prodaje finansijske imovine 92 2.000.000,00 

2. Zadu`ivawe 91 90.000.000,00 

2.1. Zadu`ivawe kod doma}ih kreditora 911 90.000.000,00 

2.2. Zadu`ivawe kod stranih kreditora 912 0,00 

OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 
 

0,00 

3. Otplata duga 61 0,00 

3.1. Otplata duga doma}im kreditorima 611 0,00 

3.2. Otplata duga stranim kreditorima 612 0,00 

3.3. Otplata duga po garancijama 613 0,00 

4. Nabavka finansijske imovine 6211 0,00 

NERASPORE\ENI VI[AK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA (Klasa 3 izvor 
finansirawa 13) 

3 0,00 

NEUTRO[ENA SREDSTVA OD PRIVATIZACIJE IZ PRETHODNIH GODINA 
(Klasa 3 izvor finansirawa 14) 

3 0,00 
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Члан 2. 

 Расходи и издаци из члана 1 ове одлуке користе се за следеће програме: 
 

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA 
Za period: 01.01.2018 - 31.12.2018 

 
1 OPSTINA PRIBOJ-RN ZA IZVRSEWE BUDZETA 

 
   
   
 

Naziv programa Iznos u dinarima 
1 STANOVAWE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRAWE 6.000.000,00 
2 KOMUNALNE DELATNOSTI 104.000.000,00 
3 LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ 121.952.000,00 
4 RAZVOJ TURIZMA 17.455.133,00 
5 POQOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ 12.900.000,00 
6 ZA+ŕTITA +éIVOTNE SREDINE 5.888.726,00 

7 ORGANIZACIJA SAOBRA-şAJA I SAOBRA-şAJNA 
INFRASTRUKTURA 

157.700.000,00 

8 PRED+ŕKOLSKO OBRAZOVAWE I VASPITAWE 103.158.216,00 
9 OSNOVNO OBRAZOVAWE I VASPITAWE 47.893.285,00 
10 SREDWE OBRAZOVAWE I VASPITAWE 22.013.742,00 
11 SOCIJALNA I DE-żJA ZA+ŕTITA 55.329.705,00 
12 ZDRAVSTVENA ZA+ŕTITA 20.000.000,00 
13 RAZVOJ KULTURE I INFORMISAWA 36.978.295,00 
14 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE 165.320.768,00 
15 OP+ŕTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE 179.717.054,00 
16 POLITI-żKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE 28.569.740,00 

   Ukupno 
za BK 1 1.084.876.664,00 
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Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019 и 2020. годину исказују се у 
следећем прегледу:  

Ек. 
клас. 

РБ Опис 
Износ у динарима 

2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 

510  ЗГРАДЕ, ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА 134,999,252.00 6,000,000.00 6,000,000.00 

1 Реконструкција зграде општинске управе 15,000,000.00 0.00 0.00 

Година почетка финансирања: 2018 
Година завршетка финансирања: 2018 
Вредност пројекта: 15,000,000.00 
Извор финансирања: буџет 
Капитално одржавање објеката и пројектна 

2 
документација општине Прибој 
Година почетка финансирања: 
Година завршетка финансирања: 
Вредност пројекта: 
Извор финансирања: буџет 

7,400,000.00 0.00 0.00 

2018 
2018 

7,400,000.00 

3 Реконструкција атлетске стазе 50,000,000.00 0.00 0.00 
Година почетка финансирања: 2018 
Година завршетка финансирања: 2018 
Вредност пројекта: 50,000,000.00 
Извор финансирања: буџет 

4 Хидроизолација и реконструкција трибина 
Година почетка финансирања: 
Година завршетка финансирања: 
Вредност пројекта: 
Извор финансирања: буџет 

18,000,000.00 0.00 0.00 
2018 
2018 

18,000,000.00 

5 Уградња столица на трибинама 5,500,000.00 0.00 0.00 
Година почетка финансирања: 2018 
Година завршетка финансирања: 2018 
Вредност пројекта: 5,500,000.00 
Извор финансирања: буџет 

6 Реконструкција фискултурне сале 
Година почетка финансирања: 
Година завршетка финансирања: 
Вредност пројекта: 
Извор финансирања: буџет 

20,400,000.00 0.00 0.00 
2018 
2018 

20,400,000.00 

7 Замена подлоге на терену са вештачком травом 2,500,000.00 0.00 0.00 
Година почетка финансирања: 2018 
Година завршетка финансирања: 2018 
Вредност пројекта: 2,500,000.00 
Извор финансирања: буџет 

8 Хидроизолација великог базена 
Година почетка финансирања: 
Година завршетка финансирања: 
Вредност пројекта: 
Извор финансирања: буџет 

3,700,000.00 0.00 0.00 
2018 
2018 

3,700,000.00 

9 Изградња одбојкашког терена на песку 2,400,000.00 0.00 0.00 
Година почетка финансирања: 2018 
Година завршетка финансирања: 2018 
Вредност пројекта: 2,400,000.00 
Извор финансирања: буџет 

10 Техничка документација за грађевинске објекте 
Година почетка финансирања: 
Година завршетка финансирања: 
Вредност пројекта: 
Извор финансирања: буџет 

6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 
2014 
2019 

6,000,000.00 
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Ек. 

клас. 
РБ Опис 

Износ у динарима 
2018 2019 2020 

Израда пројектне документација ОШ Десанка 
11 360,000.00 0.00 0.00 

Максимовић 
Година почетка финансирања: 2017 
Година завршетка финансирања: 2018 
Вредност пројекта: 360,000.00 
Извор финансирања: буџет 
Израда пројектне документација Машинско 

12 
електротехничке школе 
Година почетка финансирања: 
Година завршетка финансирања: 
Вредност пројекта: 
Извор финансирања: буџет 

2,264,252.00 0.00 0.00 

2017 
2018 

2,264,252.00 

13 Капитално одржавање објеката ПУ Невен 700,000.00 0.00 0.00 
Година почетка финансирања: 2018 
Година завршетка финансирања: 2018 
Вредност пројекта: 700,000.00 
Извор финансирања: буџет 
Капитално одржавање објеката УФК Спортски 

14 
центар 
Година почетка финансирања: 
Година завршетка финансирања: 
Вредност пројекта: 
Извор финансирања: буџет 

775,000.00 0.00 0.00 

2017 
2018 
700,000.00 

511  САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 103,600,000.00   

1 Асфалтирање путних праваца и градских улица 55,600,000.00 0.00 0.00 
Година почетка финансирања: 2017 
Година завршетка финансирања: 2018 
Вредност пројекта: 55,600,000.00 
Извор финансирања: буџет 

2 Реконструкција градских улица - кружни ток 
Година почетка финансирања: 
Година завршетка финансирања: 
Вредност пројекта: 
Извор финансирања: буџет 

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 
2018 
2018 

2,000,000.00 

3 Реконструкција коловза градских улица 15,000,000.00 0.00 0.00 
Година почетка финансирања: 2018 
Година завршетка финансирања: 2018 
Вредност пројекта: 15,000,000.00 
Извор финансирања: буџет 

4 Реконструкција тротоара градских улица - бехатон 

Година почетка финансирања: 
Година завршетка финансирања: 
Вредност пројекта: 
Извор финансирања: буџет 

19,000,000.00 0.00 0.00 

2018 
2018 

19,000,000.00 

5 Капитално одржавање атарских путева 12,000,000.00 0.00 0.00 
Година почетка финансирања: 2017 
Година завршетка финансирања: 2018 
Вредност пројекта: 12,000,000.00 
Извор финансирања: буџет 

511  ЗГРАДЕ ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И САОБРАЋАЈНА ИС 238,599,252.00 6,000,000.00 6,000,000.00 

 
 

II ПОСЕБАН ДЕО 
Члан 3. 

Укупни расходи и издаци укључујући и расходе за отплату главнице дуга, у износу од 
1.084.876.664,00 динара финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и 
врстама издтатака и то: 













































Програм Програмска 
активност/ Пројекат

1 2 3 4 6 7

1101 Програм 1. Становање урбанизам 
и просторно планирање 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00

0001 Просторно и урбанистичко 
планирање

Развој локалне заједнице у складу са 
усвојеном стратегијом развоја и
Повећање покривености територије 
планском документацијом

Проценат покривености територије 
планском документацијом/
Проценат грађевинског земљишта 
потпуно опремљњног комуналном 
инфрастуркутром

6,000,000.00 0.00 6,000,000.00

1102 Програм 2. Комунална делатност 104,000,000.00 0.00 104,000,000.00

0001 Управљање - одржавање јавног 
осветљњња

Адекватно управљање јавним 
осветљењем

Удео енергетски ефикасних сијалица 
у укупном броју сијалица јавног 
осветљења

56,000,000.00 0.00 56,000,000.00

0002 Одржавање јавних зелених 
површина

Адекватан квалитет пружених услуга 
уређења и одржавања јавних зелених 
површина

Максимална могућа покривеност 
насеља и територије услугама 
уређења и одржавања зеленила

16,500,000.00 0.00 16,500,000.00

0003 Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене

Максимална могућа покривеност насеља 
и територије услугама одржавања чистоће 
јавних површина

Степен покривености територије 
услугама одржавања чистоће јавно-
прометних површина (број улица 
које се чисте у односу на укупан број 
улица у граду/општини)

31,500,000.00 0.00 31,500,000.00

1501 Програм 3. Локални економски 
развој 121,952,000.00 0.00 121,952,000.00

0001 Унапређење привредног и 
инвестиционог амбијента

Успостављање функционалне
пословне инфраструктуре

Степен искоришћености 
земљишта/простора у 
индустријским
зонама

100,952,000.00 0.00 100,952,000.00

0002 Мере активне политике 
запшљавања

Повећање броја запослених кроз мере 
активне политике запошљавања

Број новозапосл.
(разврс.по полу) уз помоћ 
успост.механиз.за финанс.подрш.за 
запошљавање

21,000,000.00 0.00 21,000,000.00

1502 Програм 4. Развој туризма 17,455,133.00 0.00 17,455,133.00
0001 Управљање развојем туризма Повећање квалитета туристичких услуга 

које се пружају на територији општине
Проценат реализације програма 
развоја туризма општине у односу 
на годишњи план

10,165,133.00 0.00 10,165,133.00

0002 Промоција туристичке понуде Адекватна промоција туристичке понуде 
општине на циљаним тржиштима

Број одржаних промотивних акција 
туристичке организације 1,790,000.00 0.00 1,790,000.00

П-1502-02 Културна манифестација МОСИ 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00

0101 Програм 5. Пољопривреда и 
рурални развој 12,900,000.00 0.00 12,900,000.00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Средства буџета у износу од 1.064.810.594,00 динара и средства из осталих извора у износу од 20.066.070,00 динара утврђена су и распоређена по програмској класификацији и то:

Средства из буџета 2018 Сопствени и други 
приходи 2018 Укупна средства 2018

Шифра

Назив Циљ Индикатор

27



Програм Програмска 
активност/ Пројекат

1 2 3 4 6 7

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Средства буџета у износу од 1.064.810.594,00 динара и средства из осталих извора у износу од 20.066.070,00 динара утврђена су и распоређена по програмској класификацији и то:

Средства из буџета 2018 Сопствени и други 
приходи 2018 Укупна средства 2018

Шифра

Назив Циљ Индикатор

0001 Подршка за спровођење 
пољопривредне политике у 
локалној заједници

Стварање услова за развој и унапређење 
пољопривредне производње

Степен реализације одобреног 
програма локалних подстицаја 12,900,000.00 0.00 12,900,000.00

0.00
0401 Програм 6. Заштита животне 

средине 5,888,726.00 0.00 5,888,726.00

0001 Управљање заштитом животне 
средине

Усвојен програм коришћења и заштите 
природних вредности и програм заштите 
животне средине

Број издатих решења о потреби 
процене утицаја пројекта на 
животну средину и о одређивању 
обима и садржаја студије о процени 
утицаја пројеката на
животну средину

5,888,726.00 0.00 5,888,726.00

0701 Програм 7. Организација 
саобраћаја и саобраћајна ИС 157,700,000.00 0.00 157,700,000.00

0002 Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре

Одржавање квалитета путне мреже кроз 
реконструкцију и редовно одржавање 
асфалтног покривача

Проценат од укупне дужине путне 
мреже која захтева санацију и/или 
реконструкцију

141,700,000.00 0.00 141,700,000.00

0004 Јавни градски и приградски превоз 
путника

Максимална могућа покривеност 
корисника и територије услугама јавног 
превоза

Удео улагања у јавни транспорт
16,000,000.00 0.00 16,000,000.00

2001 Програм 8. Предшколско 
васпитање 87,539,146.00 15,619,070.00 103,158,216.00

0001 Функционисање предшколских 
установа

Обезбеђени прописани технички услови 
за васпитно-образовни рад са децом

Задовољство родитеља и 
запослених техничким капацитетима 
у предшколској установи 87,539,146.00 15,619,070.00 103,158,216.00

2002 Програм 9. Основно образовање 47,893,285.00 0.00 47,893,285.00

0001 Функционисање основних школа Обезбеђени прописани услови за 
васпитно-образовни рад са децом у 
основним школама

Ниво техничке опремљености школа
47,893,285.00 0.00 47,893,285.00

2003 Програм 10. Средње образовање 22,013,742.00 0.00 22,013,742.00

0001 Функционисање средњих школа Обезбеђени прописани услови за 
васпитно-образовни рад у средњим 
школама и безбедно одвијање наставе

Ниво техничке опремљености школа

22,013,742.00 0.00 22,013,742.00

0901 Програм 11. Социјална и дечја 
заштита 55,329,705.00 0.00 55,329,705.00

0001 Једнократне помоћи и други 
облици помоћи

Унапређење заштите сиромашних Висина буџетских издвајања за мере 
матријалне подршке 13,500,000.00 0.00 13,500,000.00

0003 Дневне услуге у заједници Подстицање развоја разноврсних 
социјалних и других услуга у заједници

Висина буџетских издвајања 
опредељених за потребе пружања 
услуга интервениције у кризним 
ситуацијама

17,589,705.00 0.00 17,589,705.00
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Програм Програмска 
активност/ Пројекат

1 2 3 4 6 7

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Средства буџета у износу од 1.064.810.594,00 динара и средства из осталих извора у износу од 20.066.070,00 динара утврђена су и распоређена по програмској класификацији и то:

Средства из буџета 2018 Сопствени и други 
приходи 2018 Укупна средства 2018

Шифра

Назив Циљ Индикатор

0005 Подршка реализацији програма 
црвеног крста

Социјално деловање - олакшавање 
људске патње пружањем неопходне 
ургентне помоћи лицима у невољи, 
развијањем солидарности међу људима, 
организовањем различитих облика 
помоћи

Број дистрибуираних пакета хране 
за социјално угрожено 
становништво 6,540,000.00 0.00 6,540,000.00

0006 Подршка деци и породици са 
децом

Обезбеђивање финансијске подршке за 
децу и породицу

Број деце која примају финансијску 
подршку у
односу на укупан број деце у 
граду/општини

10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

0007 Подршка рађању и родитељству Подршка породицама да остваре жељени 
број
деце

Број деце корисника давања у 
укупном броју
рођене деце

7,000,000.00 0.00 7,000,000.00

0008 Подршка особама са 
инвалидитетом

Обезбеђивање услуга социјалне заштите 
за
старије и одрасле са инвалидитетом

Број корисника услуга
700,000.00 0.00 700,000.00

1801 Програм 12. Примарна 
здравствена заштита 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

0001 Функционисање установа 
примарне здравствене заштите

Унапређење доступности, квалитета и
ефикасности примарне здравствене
заштите

Проценат реализације планова 
инвестирања у објекте и
опрему установа примарне 
здравствене заштите

20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

1201 Програм 13. Развој културе и 
инфор 36,103,295.00 875,000.00 36,978,295.00

0001 Функционисање локалних установа 
културе

Обезбеђење редовног
функционисања установа културе

Број запослених у установама 
културе у односу на укупан број
запослених у ЈЛС

23,572,295.00 875,000.00 24,447,295.00

0002 Унапређење разноврсности
културне понуде

Повећање интересовања грађана за развој 
културе

Број програма и пројеката удружења 
грађана подржаних од
стране града/општине

660,000.00 0.00 660,000.00

0003 Унапређење система очувања и 
представљања културно - 
историјског наслеђа

Очување и заштита културног наслеђа Проценат споменика културе код 
којих су на годишњем нивоу
извршена улагања у односу на 
укупан број споменика културе
у надлежности ЈЛС

531,000.00 0.00 531,000.00

0004 Остваривање и унапређивање 
јавног интереса у области јавног 
информисања

Повећана понуда квалитетних
медијских садржаја из области
друштвеног живота локалне
заједнице

Број програмских садржаја 
подржаних на конкурисма јавног
информисања 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00

П-1201-20 Лимске вечери поезије 515,000.00 515,000.00
П-1201-21 Лимске вечери дечје поезије 435,000.00 435,000.00
П-1201-22 Дани Данила Лазовића 2,105,000.00 2,105,000.00
П-1201-23 Међурепубличка смотра дечјег 

драмског стваралаштва 235,000.00 235,000.00

П-1201-24 Општинска смотра рецицатора 50,000.00 50,000.00
1301 Програм 14. Развој спорта и 

омладине 162,570,768.00 2,750,000.00 165,320,768.00

29



Програм Програмска 
активност/ Пројекат

1 2 3 4 6 7

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Средства буџета у износу од 1.064.810.594,00 динара и средства из осталих извора у износу од 20.066.070,00 динара утврђена су и распоређена по програмској класификацији и то:

Средства из буџета 2018 Сопствени и други 
приходи 2018 Укупна средства 2018

Шифра

Назив Циљ Индикатор

0001 Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и 
савезима

Унапређење подршке локалним
спортским организацијама преко којих се 
остварује јавни интерес у области спорта

Број годишњих програма спортских 
организација
финансираних од стране 
града/општине

27,500,000.00 0.00 27,500,000.00

0004 Функционисање локалних 
спортских установа

Обезбеђивање услова за рад установа из 
области спорта

Број програма које реализују 
установе из области спорта 17,270,768.00 2,750,000.00 20,020,768.00

0005 Спровођење омладинске политике Подршка активном укључивању младих у 
различите друштвене активности

Број младих корисника услуга мера 
омладинске
политике

1,500,000.00 0.00 1,500,000.00

1301-01 55 МОСИ игре - Прибој 13,800,000.00 13,800,000.00
1301-02 Реконструкција атлетске стазе 50,000,000.00 50,000,000.00
1301-03 Хидроизолација и реконструкција 

трибина 18,000,000.00 18,000,000.00

1301-04 Уградња столица на трибинама 5,500,000.00 5,500,000.00
1301-05 Реконструкција фискултурне сале 20,400,000.00 20,400,000.00

1301-06 Замена подлоге на терену са 
вештачком травом 2,500,000.00 2,500,000.00

1301-07 Хидроизолација великог базена 3,700,000.00 3,700,000.00
1301-08 Изградња одбојкашког терена на 

песку 2,400,000.00 2,400,000.00

0602 Програм 15. Опште услуге локалне 
самоуправе 178,895,054.00 822,000.00 179,717,054.00

0001 Функционисање локалне 
самоуправе

Одрживо управно и финансијско 
функционисање општине у складу 
надлежностима и пословима локалне 
самоуправе

Проценат решених предмета у 
календарској години (у
законском року, ван законског рока) 113,118,770.00 0.00 113,118,770.00

0002 Функционисање месних заједница Обезбеђено задовољавање потреба и 
интереса локалног становништва 
деловањем месних заједница

Број иницијатива /предлога месних 
заједница према
граду/општини у вези са питањима 
од интереса за локално
становништво

5,197,600.00 822,000.00 6,019,600.00

0003 Сервисирање јавног дуга Одржавање финансијске стабилности 
општине и финансирање капиталних 
инвестиционих расхода

Учешће издатака за сервисирање 
дугова у текућим
приходима ≤ 15%

5,350,000.00 0.00 5,350,000.00

0004 Општинско јавно 
правобранилаштво

Заштита имовинских права и интереса 
општине

Број решених предмета у односу на 
укупан број предмета
на годишњем нивоу

2,228,684.00 0.00 2,228,684.00

0009 Текућа буџетска резерва 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
0010 Стална буџестка резерва 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
00140 Управљање ванредним 

ситуацијама
Израда ефикасног превентивног система 
заштите и спасавања на избегавању 
последица елементарних и других 
непогода

Број идентификованих објеката 
критичне инфраструктуре 31,000,000.00 0.00 31,000,000.00

П-0602-01 Реконструкција зграде општинске 
управе Прибој 15,000,000.00 15,000,000.00
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Програм Програмска 
активност/ Пројекат

1 2 3 4 6 7

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Средства буџета у износу од 1.064.810.594,00 динара и средства из осталих извора у износу од 20.066.070,00 динара утврђена су и распоређена по програмској класификацији и то:

Средства из буџета 2018 Сопствени и други 
приходи 2018 Укупна средства 2018

Шифра

Назив Циљ Индикатор

2101 Програм 16. Политички систем 
локалне самоуправе 28,569,740.00 0.00 28,569,740.00

0001 Функционисање локалне скуштине Скупштина општине Број седница скупштине 12,803,900.00 0.00 12,803,900.00

0002 Функционисање извршних органа Општинско веће
Председник општине

Број усвојених аката 15,765,840.00 0.00 15,765,840.00

Јавни програмски расходи 1,064,810,594.00 20,066,070.00 1,084,876,664.00
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III ИЗВРШАВАЊЕ  БУЏЕТА  
 
Члан 4.  

 
У складу са Законом о начину  одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 

(„Службени гласник РС“, број 68/2015 и 81/2016 - одлука УС ), број запослених код корисника 
буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:  

- 63   запослених у локалној администрацији на неодређено време;  
- 65   запослених у предшколским установама на неодређено време;  
- 15   запослених у установама културе на неодређено време;  
- 21   запослени у осталим установама јавних служби на неодређено време;  
- 1  запослених у месним заједницама на неодређено време;  

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. 
овог члана.  

 
Члан 5.  

 
За извршавање ове Oдлуке одговоран је председник општине.  

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.  
 
Члан 6.  

Наредбодавац  директних  и  индиректних  корисника  буџетских  средстава  је  функционер 
(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, 
издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за 
уплату средстава која припадају буџету.  

 
Члан 7.  

За   законито   и   наменско   коришћење   средстава   распоређених   овом   Oдлуком,   
поред функционера  односно  руководиоца  директних  и  индиректних  корисника  буџетских  
средстава, одговоран је председник општине.  

 
Члан 8.  

Општинска управа Прибој, Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет обавезан 
је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише Председника 
општине (Општинско  веће),  а  обавезно  у  року  од  петнаест  дана  по  истеку  шестомесечног,  
односно деветомесечног периода.  

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће 
усваја и доставља извештај Скупштини општине.  

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих 
одступања.  

Члан 9.  
Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у 

текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси Општинско 
веће.  
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Члан 10.  
Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог Општинскe управe, 

Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет доноси Општинско  веће.  
 
Члан 11.  

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси 
Општинско веће.  

 
Члан 12.  

Општинско  веће  одговорно  је  за  спровођење  фискалне  политике  и  управљање  јавном 
имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о 
буџетском систему.  

 
Члан 13.  

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, 
као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, 
воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора  

 
Члан 14.  

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2018. години по посебном акту (решењу) који 
доноси председник општине, на предлог Општинске управе, Одељења за за друштвене делатности, 
финансије и буџет, у оквиру раздела:  

Раздео 1. Скупштина општине;  
Раздео 2. Председник општине;  
Раздео 3. Општинско веће;  
Раздео 4. Општинско правобранилаштво, и 
Раздео 5. Општинска управа  
 

Члан 15.  

Обавезе  које  преузимају  директни  и  индиректни  корисници  буџетских  средстава  морају 
одговарати апропријацији која им је за ту намену овом oдлуком одобрена и пренета.  
 Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском 
систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у 
више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност Општинског 
већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове одлуке.  

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за  
преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за  
финансије.  

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других 
прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.  
Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у 
току 2017. године, преносе се у 2018. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет 
одобрених апропријација овом одлуком. 

 
Члан 16.  

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу 
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе 
предвиђен другачији метод.  

 
Члан 17.  

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог 
правног акта, уколико законом није друкчије прописано.  

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. 
став 3. Закона о буџетском систему.  
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Члан 18.  
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању 

услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом o јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и68/2015).  

Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се 
набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу 
нижа од  5.000.000 динара.  

 
Члан 19.  

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним 
примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по 
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални 
трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.  

 
Члан 20.  

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на 
основу њиховог захтева и у складу за одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.  
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).  

 
Члан 21.  

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2018. години само  
у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона,  
председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог  
инвестирања.  

 
Члан 22.  

Корисник буџетских средстава не може, засновати радни однос са новим лицима до краја 
2018. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа 
средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и 
програмом рационализације из става 1. овог члана.  

 
Члан 23.  

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2018. години обрачунату исправку 
вредности   нефинансијске   имовине   исказују   на   терет   капитала,   односно   не   исказују   
расход амортизације и употребе средстава за рад.  

 
Члан 24.  

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежено- 
сти кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са од- 
редбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, број 61/2005, 107/2009 и 78/2011).  

 
Члан 25.  

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2017. 
године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години, која су овим 
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Прибој за 2017. годину.  

 
Члан 26.  

Изузетно, у случају да се буџету општине Прибој из другог буџета (Републике, Покрајине, 
друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна 
средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији 
износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Општинска управа, Одељење за 
друштвене делатности, финансије и буџет на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за 
извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.  
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Члан 27.  
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних  

средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна  
трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин  
прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи 
за трезор.  

 
Члан 28.  

У буџетској 2018. години ће се вршти обрачун и исплата божићних, годишњих и других 
врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за 
директне и индиректне кориснике средстава буџета и јубиларних награда за запослене које су то 
право стекли у 2018. години.  

 
Члан 29.  

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора 
прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 - Приходи из буџета), обавезе може 
преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода 
и примања мањи од одобрених апропријација.  

Корисник  буџетских  средстава  код  кога  у  току  године  дође  до  умањења  одобрених 
апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће 
мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно 
продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.  

 
Члан 30.  

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају  
расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.  
 Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, 
трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у 
року  утврђеном  законом  који  регулише  рокове  измирења  новчаних  обавеза  у  комерцијалним 
трансакцијама.  

Члан 31.  
Ову  одлуку  објавити  у  „Службеном  листу  општине  Прибој“  и  доставити  министарству 

надлежном за послове финансија.  
 
Члан 32.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Прибој“.  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број 400-151 од 25.12.2017. године 

 
                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                              Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р. 

____________________ 
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На основу члана 63, Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број: 54/2009 и 
73/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013- исправка, 108/2013,142/2014, др закони 68/2015 и 103/2015), члана 
32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014) и члана 46. став 1. 
тачка 2. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број: 12/2008), Скупштина 
општине Прибој на седници одржаној 25.12.2017. године, донела је: 
  

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2017. годину 
 

I  ОПШТИ ДЕО 
Члан 1. 

У Одлуци о буџету општине Прибој за 2017. годину ("Службени лист општине Прибој, бр. 12/2016 
од 27.12.2016. године, број 5/2017 од 24.05.2017 и број 8 од 25.09.2017. године) члан 1 мења се и гласи: 

"Приходи и примања , расходи и издаци буџета општине Прибој за 2017. годину ( у даљем тексту: 
буџет), састоје се од: 

РБ ОПИС Износ у динарима 

А А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА  

1 
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 
нефинансијске имовине 1,329,929,754 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА у чему: 1,329,929,754 
- Буџетска средства 1,290,183,788 
- Сопствени приходи и остали извори 27,157,836 
- Остали извори 12,588,130 

1.2 Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) 0 
2 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1,321,929,754 
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 1,112,615,179 
- Текући буџетски расходи (4) 1,072,869,213 
- Расходи из сопствених прихода и д. извора 27,157,836 
- Донације 12,588,130 

2.2 Издаци за набавку нефинасијске имовине у чему (класа 5): 209,314,575 
- Текући буџетски издаци 209,314,575 
- Издаци из сопствених прихода 0 
- Донације 0 
3 3. Буџетски суфицит/ дефицит (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5) 8,000,000 

4 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих 
хартија од вредности) - 

5 5. Укупан фискални суфицит/ дефицит 0 
Б Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 31,000,000 
- Примања од продаје финансијске имовине 2,000,000 
- Примања од задуживања 29,000,000 
- Суфицит из претходних година или неутрошена средства из пр.г 0 
- Издаци за отплату главнице дуга 39,000,000 

- 
Издаци за набавку финансијске имовинекоја није у циљу спровођења 
јавних политика 0 

6 4. Неутрошена средства из ранијих година 0 
 3. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ -8,000,000 
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђена су у следећим износима: 

РБ ОПИС 
економска 

класификација Износ у динарима 

 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

 
1,290,183,788.00 

1 1. Порески приходи 71 467,810,649.00 

1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса 711 242,860,550.00 

1.2 Самодопринос 711180 20,000.00 
1.3 Порез на имовину 713 183,156,447.00 

1.4 
Порез на добра и услуге (осим накнаде које се користе преко 
буџетског фонда) у чему: 714 23,000,000.00 

- Поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приход) 
 

0.00 

1.5 Остали порески приходи 716 18,773,652.00 

2 
Непорески приходи (осима накнада које се користе преко буџетског 
фонда) у чему: 74 52,000,000.00 

- Поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приход) 
  

3 Донације 731+732 10,000.00 
4 Трансфери 733 770,363,139.00 
5 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 0.00 

 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНСИЈСКЕ И 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 
1,282,183,788.00 

1 Текући расходи 4 1,072,869,213.00 
1.1 Расходи за запослене 41 143,517,169.00 
1.2 Коришћење роба и услуга 42 217,350,528.00 
1.3 Отплата камата 44 8,000,000.00 
1.4 Субвенције 45 27,600,000.00 
1.5 Социјална заштита из буџета 47 42,330,000.00 
1.6 Остали расходи 48+49 466,567,769.00 

- Средства резерви  3,072,769.00 
- Остали расходи  463,495,000.00 
2 Трансфери 46 167,503,747.00 
3 Издаци за набавку нефинансијке имовине 5 209,314,575.00 
4 Издаци за набавку финансије имовине (осим 6211) 62 0.00 

 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА 

 
31,000,000.00 

1 
Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске 
имовине 92 2,000,000.00 

2 Задуживање 91 29,000,000.00 
2.1 Задуживање код домаћих кредитора 911 29,000,000.00 
2.2 Задуживање код страних кредитора 912 0.00 

 ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  39,000,000.00 
3 Отплата дуга 61 39,000,000.00 

3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима 611 39,000,000.00 
3.2 Отплата дуга страним кредиторима 612 0.00 
3.3 Отплата дуга по гаранцијама 613 0.00 
4 Набавка финансијске имовине 6211 0.00 
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НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3. 
извор 
финансирања 13) 

  

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА 
(класа 3. 
извор финансирања 14) 

  

 
Члан 2. 

Члан 2. редни број 3 мења се и гласи: 
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018 и 2019. годину исказују се у 

следећем прегледу: 

Ек. 
клас. 

 
РБ 

 
Опис 

Износ у динарима 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

510  ЗГРАДЕ, ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА    

3 Опрема за производњу и дистрибуцију топлотне 
енергије - ЈП Топлана Прибој 
Година почетка финансирања: 
Година завршетка финансирања: 
Вредност пројекта: 
Извор финансирања: буџет 

0.00 0.00 0.00 

2017 
2017 

90,000,000.00 

 
 
 

II ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 3. 
Члан 3. мења се и гласи 
 
Укупни расходи и издаци укључујући и расходе за отплату главнице дуга, у износу од 

1.360.929.754,00 динара финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и 
врстама издтатака и то: 
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Раздео 1
Глава 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРОГРАМ 2101-0001  ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ

Функц.кл. 111 111
111 1 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,436,000.00 0.00 0.00 2,436,000.00 22.21
111 2 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 438,000.00 0.00 0.00 438,000.00 3.99
111 3 415000 Накнаде трошкова за запослене 31,800.00 0.00 0.00 31,800.00 0.29
111 4 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 1.37
111 5 421000 Стални трошкови 58,000.00 0.00 0.00 58,000.00 0.53
111 6 422000 Трошкови путовања 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.36
111 7 423000 Услуге по уговору 6,652,000.00 0.00 0.00 6,652,000.00 60.66
111 8 426000 Материјал 261,000.00 0.00 0.00 261,000.00 2.38
111 9 465000 Остале текуће дотације 330,000.00 0.00 0.00 330,000.00 3.01
111 10 481000 Финансирање странака 570,000.00 0.00 0.00 570,000.00 5.20

Укупно за функц.кл. 111 10,966,800.00 0.00 0.00 10,966,800.00 100.00
Укупно за главу 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 10,966,800.00 0.00 0.00 10,966,800.00 100.00
Укупно за раздео 1 10,966,800.00 0.00 0.00 10,966,800.00 0.81
Раздео 2
Глава 2.01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ПРОГРАМ 2101-0002  ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

Функц.кл. 111 111
111 11 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,652,000.00 0.00 0.00 2,652,000.00 32.39
111 12 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 474,708.00 0.00 0.00 474,708.00 5.80
111 13 415000 Накнаде трошкова за запослене 33,800.00 0.00 0.00 33,800.00 0.41
111 14 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.24
111 15 421000 Стални трошкови 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 3.05
111 16 422000 Трошкови путовања 390,000.00 0.00 0.00 390,000.00 4.76
111 17 423000 Услуге по уговору 3,080,000.00 0.00 0.00 3,080,000.00 37.62
111 18 426000 Материјал 930,000.00 0.00 0.00 930,000.00 11.36
111 19 465000 Остале текуће дотације 356,000.00 0.00 0.00 356,000.00 4.35

Укупно за функц.кл. 110 8,186,508.00 0.00 0.00 8,186,508.00 100.00
Укупно за главу 2.01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 8,186,508.00 0.00 0.00 8,186,508.00 53.82
Глава 2.02 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРОГРАМ 2101-0002  ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

Функц.кл. 111 111
111 20 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,980,000.00 0.00 0.00 1,980,000.00 28.19
111 21 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 354,420.00 0.00 0.00 354,420.00 5.05
111 22 415000 Накнаде трошкова за запослене 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.28
111 23 421000 Стални трошкови 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.71
111 24 422000 Трошкови путовања 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 1.42
111 25 423000 Услуге по уговору 4,010,000.00 0.00 0.00 4,010,000.00 57.09
111 26 426000 Материјал 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 2.14
111 27 465000 Остале текуће дотације 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00 5.12

Укупно за функц.кл. 111 7,024,420.00 0.00 0.00 7,024,420.00 100.00
Укупно за главу 2.02 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 7,024,420.00 0.00 0.00 7,024,420.00 46.18
Укупно за раздео  2 15,210,928.00 0.00 0.00 15,210,928.00 1.12
Раздео 3
Глава 3.01 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
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ПРОГРАМ  0602  ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0004 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Функц.кл. 330 330
330 28 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,445,852.00 0.00 0.00 1,445,852.00 66.89
330 29 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 259,461.00 0.00 0.00 259,461.00 12.00
330 30 414000 Социјална давања запосленим 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.23
330 31 415000 Накнаде трошкова за запослене 33,100.00 0.00 0.00 33,100.00 1.53
330 32 421000 Стални трошкови 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 1.39
330 33 422000 Трошкови путовања 44,000.00 0.00 0.00 44,000.00 2.04
330 34 423000 Услуге по уговору 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.69

35 425000 Текуће поправке и одржавање 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.56
330 36 426000 Материјал 67,000.00 0.00 0.00 67,000.00 3.10
330 37 465000 Остале текуће дотације по закону 200,284.00 0.00 0.00 200,284.00 9.27
330 38 512000 Машине и опрема 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 2.31

Укупно за функц.кл. 330 2,161,697.00 0.00 0.00 2,161,697.00 100.00
Укупно за главу 3.01 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 2,161,697.00 0.00 0.00 2,161,697.00 100.00
Ukupno za razdeo 3 2,161,697.00 0.00 0.00 2,161,697.00 0.16
Раздео  4
Глава 4.01 ОПШТИНСКА УПРАВА

ПРОГРАМ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функц.кл. 130 Извршни и законодавни органи
130 39 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 38,638,645.00 0.00 0.00 38,638,645.00 24.16
130 40 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 7,415,800.00 0.00 0.00 7,415,800.00 4.64
130 41 414000 Социјална давања запосленима 1,480,000.00 0.00 0.00 1,480,000.00 0.93
130 42 415000 Накнаде трошкова за запослене 860,000.00 0.00 0.00 860,000.00 0.54
130 43 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 560,000.00 0.00 0.00 560,000.00 0.35
130 44 421000 Стални трошкови 5,685,000.00 0.00 0.00 5,685,000.00 3.55
130 45 422000 Трошкови путовања 82,000.00 0.00 0.00 82,000.00 0.05
130 46 423000 Услуге по уговору 6,400,000.00 0.00 0.00 6,400,000.00 4.00
130 47 424000 Специјализоване услуге 95,000.00 0.00 0.00 95,000.00 0.06
130 48 425000 Текуће поправке и одржавање 520,000.00 0.00 0.00 520,000.00 0.33
130 49 426000 Материјал 1,960,000.00 0.00 0.00 1,960,000.00 1.23
130 50 463000 Остале дотације и трансфери - наменски трансфери 1,486,860.00 0.00 0.00 1,486,860.00 0.93
130 51 465000 Остале текуће дотације по закону 4,598,000.00 0.00 0.00 4,598,000.00 2.88
130 52 482000 Порези обавезне таксе казне и пенали 635,000.00 0.00 0.00 635,000.00 0.40
130 53 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 56,500,000.00 0.00 0.00 56,500,000.00 35.33
130 54 511000 Зграде и грађевински објекти 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.03
130 55 512000 Машине и опрема 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 0.28
130 56 513000 Остале некретнине и опрема 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.01
130 57 511000 Зграде и граðевински објекти - управа 17,500,000.00 0.00 0.00 17,500,000.00 10.94
130 58 511000 Зграде и грађевински објекти - пројекти 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 4.38
130 59 512000 Машине и опрема - пројекти 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 1.88
130 60 541000 Побољшање земљишта - санација клизишта 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 3.13
130 61 621000 Набавка финансијске имовине 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Укупно за функц.кл. 130 Извршни и законодавни органи 159,926,305.00 0.00 0.00 159,926,305.00 0.68

ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Функц.кл. 130 Извршни и законодавни органи

130 62 499000 Средства резерве - текућа резерва 1,072,769.00 0.00 0.00 1,072,769.00 100.00
Укупно за функц.кл. 130 Извршни и законодавни органи 1,072,769.00 0.00 0.00 1,072,769.00 0.00
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ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Функц.кл. 130 Извршни и законодавни органи

130 63 499000 Средства резерве - стална резерва 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 100.00
Укупно за функц.кл. 130 Извршни и законодавни органи 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.01

ПА 0007 - ПРОГРАМИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Функц.кл. 130 Извршни и законодавни органи

130 64 481000 Дотације невладиним организацијама 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100.00
Укупно за функц.кл. 130 Извршни и законодавни органи 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

ПА 0015 - ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Функц.кл. 130 Извршни и законодавни органи

130 65 484000 Накнада штете од елементарних непогода 21,500,000.00 0.00 0.00 21,500,000.00 100.00
Укупно за функц.кл. 130 Извршни и законодавни органи 21,500,000.00 0.00 0.00 21,500,000.00 0.09

ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функц.кл. 840 Дотације неваладиним организацијама и осталим непрофитним институцијама

840 66 481000 Дотација невладиним организацијама- распоред  по конкурсу 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 84.21
840 67 481000 Дотације верским заједницама- Православна верска заједница 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 15.79

Укупно за функц.кл. 840 Дотације неваладиним организацијама и осталим непрофитним институцијама 9,500,000.00 0.00 0.00 9,500,000.00 0.04
ПА 0003 УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ

Функц.кл. 170 Трансакције јавног дуга
170 68 441000 Отплата домаћих камата 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 8.24
170 69 611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 39,000,000.00 0.00 0.00 39,000,000.00 91.76

Укупно за функц.кл. 170 Трансакције јавног дуга 42,500,000.00 0.00 0.00 42,500,000.00 0.18
Укупно за главу 4.01 ОПШТИНСКА УПРАВА 236,599,074.00 0.00 0.00 236,599,074.00 17.75
Глава 4.02 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПРОГРАМ  0602  ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0002 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Функц.кл. 160 160
160 70 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 544,452.00 0.00 0.00 544,452.00 7.77
160 71 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 97,440.00 0.00 0.00 97,440.00 1.39
160 72 414000 Социјална давања запосленим 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.14
160 73 421000 Стални трошкови 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 8.57
160 74 423000 Трошкови за рад савета 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 10.00
160 75 423000 Услуге по уговору 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 10.00
160 76 424000 Остале специјализоване услуге 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 14.28
160 77 426000 Материјал 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 2.14
160 78 463000 Донације и трансфери - наменски трансфери 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.14
160 79 465000 Остале текуће дотације по закону 71,328.00 0.00 0.00 71,328.00 1.02
160 80 511000 Зграде и грађевински објекти 3,120,000.00 0.00 0.00 3,120,000.00 44.55

Укупно за функц.кл. 160 7,003,220.00 0.00 0.00 7,003,220.00 100.00
Укупно за главу 4.02 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 7,003,220.00 0.00 0.00 7,003,220.00 0.53
Глава 4.03 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

ПРОГРАМ 1101 ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ПА 0001 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Функц.кл. 620 620
620 81 511000 Зграде и грађевински објекти - Пројектно планирање 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 100.00

Укупно за функц.кл. 620 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 100.00
Укупно за главу 4.03 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.45
Глава 4.04 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПРОГРАМ 1102 ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПА 0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ

Функц.кл. 130 Извршни и законодавни органи
130 82 451000 Субвенција "Депонија Бањица'' 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 15.63
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Укупно за функц.кл. 130 Извршни и законодавни органи 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.01
ПА 0011 ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

Функц.кл. 130 Извршни и законодавни органи
130 83 451000 Субвенција јкп "услуга" 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 100.00

Укупно за функц.кл. 130 Извршни и законодавни органи 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.05
ПА 0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ

Функц.кл. 620 620
620 84 424000 Јавна хигијена 32,808,906.00 0.00 0.00 32,808,906.00 94.25

247 511000 Израда колектора на депонији смећа 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 5.75
Укупно за функц.кл. 620 34,808,906.00 0.00 0.00 34,808,906.00 0.33

ПА 0002 УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА
Функц.кл. 620 620

620 85 424000 Уређење и одржавање зеленила 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 100.00
Укупно за функц.кл. 620 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 8.47

ПА 0001  ЈАВНА РАСВЕТА
Функц.кл. 620 620

620 86 424000 Јавна расвета 56,000,000.00 0.00 0.00 56,000,000.00 100.00
Укупно за функц.кл. 620 56,000,000.00 0.00 0.00 56,000,000.00 52.68

ПА 0007  ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Функц.кл. 620 620

620 248 512000 Опрема за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Укупно за функц.кл. 620 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Укупно за главу 4.04 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 106,308,906.00 0.00 0.00 106,308,906.00 7.98
Глава 4.05 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПРОГРАМ 1501 ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПА 0001 УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА

Функц.кл. 411 Општи економски и комерцијални послови
411 87 465000 Остале текуће дотације - Индустријски паркови 28,204,800.00 2,026,560.00 0.00 30,231,360.00 78.51
411 88 465000 Остале текуће дотације  - Слободна зона Прибој 7,958,000.00 315,000.00 0.00 8,273,000.00 21.49

Укупно за функц.кл. 411 Општи економски и комерцијални послови 36,162,800.00 2,341,560.00 0.00 38,504,360.00 10.13
ПА 0003   ПОДСТИЦАЈ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Функц.кл. 411 Општи економски и комерцијални послови
411 89 465000 Остале текуће дотације - РРА "Златибор" 8,415,000.00 0.00 0.00 8,415,000.00 87.66

90 421000 Стални трошкови 1,118,000.00 0.00 0.00 1,118,000.00 11.65
91 423000 Услуге по уговору 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.10
92 426000 Материјал 57,000.00 0.00 0.00 57,000.00 0.59

Укупно за функц.кл. 411 Општи економски и комерцијални послови 9,600,000.00 0.00 0.00 9,600,000.00 0.03
ПА 0003   ПОДСТИЦАЈ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Функц.кл. 620 620
620 93 451000 Текуће субвенције за развој заједнице 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 40.00

94 441000 Отплата домаћих камата 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 60.00
Укупно за функц.кл. 620 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 1.32

ПА 0002 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Функц.кл. 620 Развој заједнице

620 95 481000 Тржиште рада - Средства за јавне радове 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 1.53
620 96 481000 Тржиште рада - Средства за приправнике 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 2.14

97 481000 Дотације - Подстицај запошљавања бивших радника ФАП-а 290,000,000.00 0.00 0.00 290,000,000.00
620 98 481000 Дотације - Подстицај запошљавања 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 7.65

Укупно за функц.кл. 620 Развој заједнице 327,000,000.00 0.00 0.00 327,000,000.00 86.03
Укупно за главу 4.05 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 377,762,800.00 2,341,560.00 0.00 380,104,360.00 28.52
Глава 4.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИБОЈ
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ПРОГРАМ  1502  ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПА 0001 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА

Функц.кл. 473 473
473 99 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,675,542.00 0.00 0.00 3,675,542.00 23.38
473 100 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 702,465.00 0.00 0.00 702,465.00 4.47
473 101 414000 Социјална давања запосленим 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
473 102 415000 Накнаде трошкова за запослене 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.51
473 103 421000 Стални трошкови 680,000.00 0.00 0.00 680,000.00 4.33
473 104 422000 Трошкови путовања 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
473 105 423000 Услуге по уговору 2,580,000.00 275,000.00 0.00 2,855,000.00 18.16
473 106 425000 Текуће поправке и одржавање 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.10
473 107 426000 Материјал 285,000.00 240,000.00 0.00 525,000.00 3.34
473 108 463000 Донације и трансфери - наменски трансфери 5,465,000.00 0.00 0.00 5,465,000.00 34.76
473 109 465000 Остале текуће дотације по закону 492,596.00 0.00 0.00 492,596.00 3.13
473 110 482000 Порези и обавезне таксе 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 4.77
473 111 512000 Нефинансијска имовина 480,000.00 0.00 0.00 480,000.00 3.05

Укупно за функц.кл. 473 15,205,603.00 515,000.00 0.00 15,720,603.00 91.16
ПА 0002 УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

Функц.кл. 473 473
473 112 421000 Стални трошкови 20,000.00 25,000.00 0.00 45,000.00 2.95
473 113 422000 Трошкови путовања 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 2.62
473 114 423000 Услуге по уговору 1,110,000.00 200,000.00 0.00 1,310,000.00 85.90
473 115 426000 Материјал 70,000.00 60,000.00 0.00 130,000.00 8.52

Укупно за функц.кл. 473 1,240,000.00 285,000.00 0.00 1,525,000.00 8.84
Укупно за главу 4.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИБОЈ 16,445,603.00 800,000.00 0.00 17,245,603.00 1.29
Глава 4.07 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

ПРОГРАМ 0101 ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПА 0001 ПОЉОПРИВРЕДА

Функц.кл. 421 Пољопривреда
421 116 441000 Отплата камата за пољопривредне кредите 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 8.33

117 424000 Специјализоване услуге за пољпривреду 2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00 13.33
421 118 421000 Стални трошкови 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 44.44
421 119 451000 Субвенције за пољопривреду 6,100,000.00 0.00 0.00 6,100,000.00 33.89

Укупно за функц.кл. 421 Пољопривреда 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00 100.00
Укупно за главу 4.07 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00 1.35
Глава 4.08 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМ  0401  ПРОГРАМ 6   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПА 0001 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Функц.кл. 500 500
500 120 423000 Услуге по уговору 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 12.50
500 121 424000 Специјализоване услуге 330,000.00 0.00 0.00 330,000.00 8.25
500 122 426000 Материјал 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 3.00
500 123 511000 Капитално одржавање објеката 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 6.25
500 124 512000 Машине и опрема 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 70.00

Укупно за функц.кл. 500 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 100.00
Укупно за главу 4.08 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.30
Глава 4.09 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

ПРОГРАМ 0701 ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
ПА 0001 УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈОМ -Повећање безбедности у саобраћају  и јавни превоз

Функц.кл. 130 130
130 125 424000 Специјализоване услуге - Повећање безбедности у саобраћају 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 18.75
130 126 451000 Субвениције за јавни превоз (ђаци и пензионери) 13,000,000.00 0.00 0.00 13,000,000.00 81.25
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Укупно за функц.кл. 130 16,000,000.00 0.00 0.00 16,000,000.00 7.49

ПА 0002 ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
Функц.кл. 620 620

620 127 424000 Трошкови рада булдожера 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 2.53
620 128 424000 Специјализоване услуге 17,884,000.00 0.00 0.00 17,884,000.00 9.05
620 129 424000 Одржавање путева 13,300,000.00 0.00 0.00 13,300,000.00 6.73
620 130 426000 Материјал 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 1.52
620 131 511000 Изградња улица и путева 96,471,895.00 0.00 0.00 96,471,895.00 48.84
620 132 511000 Изградња улица и путева - атарски путеви 28,886,680.00 0.00 0.00 28,886,680.00 14.62
620 133 511000 Изградња улица и путева - капитално оддржавање путева 33,000,000.00 0.00 0.00 33,000,000.00 16.71

Укупно за функц.кл. 620 197,542,575.00 0.00 0.00 197,542,575.00 92.51
Укупно за главу 4.09 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 213,542,575.00 0.00 0.00 213,542,575.00 16.02
Глава 4.10 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

ПРОГРАМ 2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Функц.кл. 911 911
911 134 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 44,166,357.00 424,200.00 3,994,144.00 48,584,701.00 53.15
911 135 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 7,905,778.00 75,932.00 714,926.00 8,696,636.00 9.51
911 136 414000 Социјална давања запосленима 1,500,000.00 20,000.00 3,900,000.00 5,420,000.00 5.93
911 137 415000 Накнаде трошкова за запослене 100,000.00 853,000.00 0.00 953,000.00 1.04
911 138 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 960,000.00 0.00 0.00 960,000.00 1.05
911 139 421000 Стални трошкови 3,000,000.00 2,886,000.00 910,000.00 6,796,000.00 7.43
911 140 422000 Трошкови путовања 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 0.44
911 141 423000 Услуге по уговору 305,000.00 950,000.00 150,000.00 1,405,000.00 1.54
911 142 424000 Специјализоване услуге 0.00 550,000.00 0.00 550,000.00 0.60
911 143 425000 Текуће поправке и одржавање 1,000,000.00 520,000.00 0.00 1,520,000.00 1.66
911 144 426000 Материјал 1,400,000.00 5,445,884.00 390,000.00 7,235,884.00 7.92
911 145 465000 Остале текуће дотације по закону 6,110,000.00 0.00 0.00 6,110,000.00 6.68
911 146 472000 Накнаде за социјалну заштиту 320,000.00 0.00 0.00 320,000.00 0.35
911 147 482000 Порези, обавезне таксе и казне 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.05
911 148 511000 Зграде и грађевински објекти 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.77
911 149 512000 Машине и опрема 516,000.00 400,000.00 800,000.00 1,716,000.00 1.88

Укупно за функц.кл. 911 67,983,135.00 12,570,016.00 10,859,070.00 91,412,221.00 100.00
Укупно за главу 4.10 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 67,983,135.00 12,570,016.00 10,859,070.00 91,412,221.00 6.86
Глава 4.11 ОСНОВНО ОБРАЗОВЊЕ

ПРОГРАМ 2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Функц.кл. 912 912
912 150 463000 ОШ ''Бранко Радичевић'' 11,736,000.00 0.00 0.00 11,736,000.00 23.56
912 151 463000 ОШ ''Вук Караџић'' 15,228,000.00 0.00 0.00 15,228,000.00 30.57
912 152 463000 ОШ ''Десанка Максимовић'' 9,300,000.00 0.00 0.00 9,300,000.00 18.67
912 153 463000 ОШ ''Никола Тесла'' 4,687,785.00 0.00 0.00 4,687,785.00 9.41
912 154 463000 ОШ ''Благоле Полић'' 2,300,000.00 0.00 0.00 2,300,000.00 4.62
912 155 463000 ОШ ''9. мај'' 5,541,500.00 0.00 0.00 5,541,500.00 11.12
912 156 463000 Основна музичка школа 301,000.00 0.00 0.00 301,000.00 0.60
912 157 472000 Остале накнаде за образовање - деца са сметњама у развоју 720,000.00 0.00 0.00 720,000.00 1.45

Укупно за функц.кл. 912 49,814,285.00 0.00 0.00 49,814,285.00 1.00
Укупно за главу 4.11 ОСНОВНО ОБРАЗОВЊЕ 49,814,285.00 0.00 0.00 49,814,285.00 3.74
Глава 4.12 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВЊЕ

ПРОГРАМ 2003 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
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Функц.кл. 920 920
920 158 463000 Машинско-електротехничка школа 14,949,490.00 0.00 0.00 14,949,490.00 65.93
920 159 463000 Гимназија 7,725,000.00 0.00 0.00 7,725,000.00 34.07

Укупно за функц.кл. 920 22,674,490.00 0.00 0.00 22,674,490.00 100.00
Укупно за главу 4.12 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВЊЕ 22,674,490.00 0.00 0.00 22,674,490.00 1.70
Глава 4.13 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

ПРОГРАМ 0901 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
ПА 0001 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

Функц.кл. 040 040
040 160 472000 Подстицај наталитета 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 29.24
040 161 472000 Вантелесна оплодња 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 11.70
040 162 472000 Ученичке награде и помоћ студентима 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 52.63
040 163 472000 Накнада за ђаке пешаке 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 6.43

Укупно за функц.кл. 040 17,100,000.00 0.00 0.00 17,100,000.00 0.31
Глава 4.05 Центар за социјални рад

ПРОГРАМ 0901 ПРОГРАМ 11- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
ПА 0001 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

Функц.кл. 090
090 164 472000 Средства за проширене видове социјалне помоћи 12,570,000.00 0.00 0.00 12,570,000.00 73.90
090 165 472000 Помоћ у кући 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 23.52
090 166 472000 Боравак деце без родитељског старања у стану за осамостљивање 440,000.00 0.00 0.00 440,000.00 2.59

Укупно за функц.кл. 090 17,010,000.00 0.00 0.00 17,010,000.00 31.04
ПА 0002 ПРИХВАТИЛИШТА, ПРИХВАТНЕ СТАНИЦЕ И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА

Функц.кл. 090
090 167 472000 Финансирање центра за злостављана лица 2,300,000.00 0.00 0.00 2,300,000.00 16.25
090 168 472000 Дневни боравак за децу 880,000.00 0.00 0.00 880,000.00 6.22
090 169 472000 Дневни боравак за стара лица 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 28.27
090 170 463000 Трансфери осталим нивоима власти - рад центра за социјални рад 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 7.07
090 171 463000 Трансфери осталим нивоима власти - наменски трансфери 5,969,705.00 0.00 0.00 5,969,705.00 42.19

Укупно за функц.кл. 090 14,149,705.00 0.00 0.00 14,149,705.00 25.82
ПА 0005 АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА

Функц.кл. 090
090 172 481000 ОО Црвени крст Прибој 6,540,000.00 0.00 0.00 6,540,000.00 100.00

Укупно за функц.кл. 090 6,540,000.00 0.00 0.00 6,540,000.00 11.93
Укупно за главу 4.13 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 54,799,705.00 0.00 0.00 54,799,705.00 4.11
Глава 4.14 ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ПРОГРАМ 1801 ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Функц.кл. 700 700
700 173 424000 Специјализоване услуге 4,757,231.00 0.00 0.00 4,757,231.00 18.47
700 174 465000 Остале дотације и трансфери 21,000,000.00 0.00 0.00 21,000,000.00 81.53

Укупно за функц.кл. 700 25,757,231.00 0.00 0.00 25,757,231.00 100.00
Укупно за главу 4.14 ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 25,757,231.00 0.00 0.00 25,757,231.00 1.93
Глава 4.15 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

ПРОГРАМ  1201  ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Глава 4.15.1 ДОМ КУЛТУРЕ ''ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ''
Функц.кл. 820 820

820 175 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,585,300.00 0.00 0.00 3,585,300.00 38.00
820 176 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 641,768.00 0.00 0.00 641,768.00 6.80
820 177 414000 Социјална давања запосленима 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 2.12
820 178 415000 Накнаде трошкова за запослене 40,000.00 32,000.00 0.00 72,000.00 0.76
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820 179 416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 425,000.00 0.00 0.00 425,000.00 4.50
820 180 421000 Стални трошкови 401,600.00 100,000.00 0.00 501,600.00 5.32
820 181 422000 Трошкови путовања 30,000.00 31,900.00 0.00 61,900.00 0.66
820 182 423000 Услуге по уговору 1,465,933.00 280,000.00 0.00 1,745,933.00 18.50
820 183 424000 Специјализоване услуге 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.26
820 184 425000 Текуће поправке и одржавање 550,000.00 200,000.00 0.00 750,000.00 7.95
820 185 426000 Материјал 125,000.00 125,000.00 0.00 250,000.00 2.65
820 186 463000 Донације и трансфери - наменски трансфери 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 4.24
820 187 465000 Остале текуће дотасије по закону 454,399.00 0.00 0.00 454,399.00 4.82
820 188 472000 Академскенаграде 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.26
820 189 482000 Порези, обавезне таксе и казне 0.00 8,100.00 0.00 8,100.00 0.09
820 190 512000 Машине и опрема 130,000.00 160,000.00 0.00 290,000.00 3.07

Укупно за функц.кл. 820 8,449,000.00 987,000.00 0.00 9,436,000.00 100.00
ПА 0002   ПОДСТИЦАЈ КУЛТУРНОМ И УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ

Функц.кл. 820 820
820 191 424000 Специјализоване услуге 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 7.35
820 192 423000 Услуге по уговору 2,290,000.00 0.00 365,000.00 2,655,000.00 78.09
820 193 426000 Mатеријал 460,000.00 0.00 35,000.00 495,000.00 14.56

Укупно за функц.кл. 820 3,000,000.00 0.00 400,000.00 3,400,000.00 100.00
Укупно за главу 4.15.1 ДОМ КУЛТУРЕ ''ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ'' 11,449,000.00 987,000.00 400,000.00 12,836,000.00 28.61
Глава 4.15.2 ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ

ПРОГРАМ 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Функц.кл. 820 820
820 194 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,641,800.00 0.00 0.00 3,641,800.00 44.17
820 195 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 651,900.00 0.00 0.00 651,900.00 7.91
820 196 414000 Социјална давања запосленим 98,781.00 0.00 0.00 98,781.00 1.20
820 197 415000 Накнаде трошкова за запослене 85,000.00 0.00 0.00 85,000.00 1.03
820 246 416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 4.25
820 198 421000 Стални трошкови 548,000.00 0.00 0.00 548,000.00 6.65
820 199 422000 Трошкови путовања 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.49
820 200 423000 Услуге по уговору 398,700.00 0.00 0.00 398,700.00 4.84
820 201 425000 Текуће поправке и одржавање 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 1.21
820 202 426000 Материјал 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 3.64
820 203 463000 Донације и трансфери - наменски трансфери 1,250,000.00 0.00 0.00 1,250,000.00 15.16
820 204 465000 Остале текуће дотасије по закону 430,000.00 0.00 0.00 430,000.00 5.22
820 205 511000 Зграде и грађевински објекти 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 1.21
820 206 512000 Машине и опрема 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 3.03

Укупно за функц.кл. 820 8,244,181.00 0.00 0.00 8,244,181.00 100.00
ПА 0002 ПОДСТИЦАЈИ КУЛТУРНОМ И УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ

Функц.кл. 820 820
820 207 422000 Трошкови путовања 186,000.00 0.00 0.00 186,000.00 2.21
820 208 423000 Услуге по уговору 100,000.00 50,000.00 0.00 150,000.00 1.78
820 209 424000 Специјализоване услуге 650,000.00 6,260,000.00 0.00 6,910,000.00 82.10
820 210 426000 Материјал 295,000.00 875,750.00 0.00 1,170,750.00 13.91

Укупно за функц.кл. 820 1,231,000.00 7,185,750.00 0.00 8,416,750.00 100.00
Укупно за главу 4.15.2 ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ 9,475,181.00 7,185,750.00 0.00 16,660,931.00 37.13

ПРОГРАМ 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Глава 4.15.3 ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
Функц.кл. 820 820

820 211 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,120,000.00 0.00 0.00 4,120,000.00 55.87
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820 212 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 741,000.00 0.00 0.00 741,000.00 10.05
820 213 414000 Социјална давања запосленим 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00 1.90
820 214 415000 Накнаде трошкова за запослене 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.07
820 215 421000 Стални трошкови 581,000.00 73,000.00 152.00 654,152.00 8.87
820 216 422000 Трошкови путовања 31,000.00 6,000.00 0.00 37,000.00 0.50
820 217 423000 Услуге по уговору 676,000.00 6,000.00 0.00 682,000.00 9.25
820 218 424000 Специјализоване услуге у култури 40,000.00 1,000.00 0.00 41,000.00 0.56
820 219 425000 Текуће поправке и одржавање 60,000.00 5,000.00 0.00 65,000.00 0.88
820 220 426000 Материјал 21,000.00 24,000.00 0.00 45,000.00 0.61
820 221 463000 Донације и трансфери - наменски трансфери 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.01
820 222 465000 Остале текуће дотације по закону 491,000.00 0.00 0.00 491,000.00 6.66
820 223 512000 Машине и опрема 30,000.00 0.00 67,048.00 97,048.00 1.32
820 224 515000 Нематеријална имовина 200,000.00 55,100.00 0.00 255,100.00 3.46

Укупно за функц.кл. 820 7,137,000.00 170,100.00 67,200.00 7,374,300.00 100.00
Укупно за главу 4.15.3 ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 7,137,000.00 170,100.00 67,200.00 7,374,300.00 16.43

ПРОГРАМ 1201  ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Глава 4.15.4 ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

ПА 0004  -  ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
Функц.кл. 830 830

111 225 481000 Дотације невладиним организацијама (по конкурсу) 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 100.00
Укупно за функц.кл. 830 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 72.95

Укупно за главу 4.15 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ ИНФОРМИСАЊА 36,061,181.00 8,342,850.00 467,200.00 44,871,231.00 3.37
Глава 4.16 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

ПРОГРАМ 1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПА 0001 ПОДРШКА ОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА

Глава 4.16.1 СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПРИБОЈ
Функц.кл. 810 810

810 226 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,776,298.00 1,067,874.00 0.00 8,844,172.00 42.53
810 227 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1,390,702.00 205,000.00 0.00 1,595,702.00 7.67
810 228 414000 Социјална давања запосленим 140,000.00 100,000.00 0.00 240,000.00 1.15
810 229 415000 Накнаде трошкова за запослене 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.96
810 230 416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 254,000.00 0.00 0.00 254,000.00 1.22
810 231 421000 Стални трошкови 1,757,000.00 400,000.00 0.00 2,157,000.00 10.37
810 232 422000 Трошкови путовања 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.07
810 233 423000 Услуге по уговору 3,169,000.00 502,000.00 0.00 3,671,000.00 17.65
810 234 424000 Специјализоване услуге у култури 40,000.00 35,000.00 0.00 75,000.00 0.36
810 235 425000 Текуће поправке и одржавање 741,158.00 345,000.00 0.00 1,086,158.00 5.22
810 236 426000 Материјал 223,000.00 406,000.00 0.00 629,000.00 3.02
810 237 463000 Донације и трансфери - наменски трансфери 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
810 238 465000 Остале текуће дотације по закону 680,000.00 2,536.00 0.00 682,536.00 3.28
810 239 511000 Капитално одржавање објеката 1,280,000.00 0.00 0.00 1,280,000.00 6.16
810 240 512000 Машине и опрема 40,000.00 25,000.00 0.00 65,000.00 0.31

Укупно за функц.кл. 810 17,692,158.00 3,103,410.00 0.00 20,795,568.00 100.00
Укупно за главу 4.16.1 СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПРИБОЈ 17,692,158.00 3,103,410.00 0.00 20,795,568.00 38.19

ПА 0001 ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА
Глава 4.16.2 СПОРТСКИ САВЕЗ ПРИБОЈ
Функц.кл. 810 810

810 241 481000 Дотације спортским омладинским организацијама  - Редовна 
делатност

1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 3.24
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810 242 481000 Дотације спортским омладинским организацијама - Спортски 
клубови и манифестације 

23,400,000.00 0.00 0.00 23,400,000.00 75.73

810 243 481000 Дотације спортским омладинским организацијама - Учешће у 
програмима и пројектима

2,500,000.00 0.00 0.00 1,349,667.00 4.37

810 244 481000 Дотације спортским омладинским организацијама  - Средства за 
МОСИ игре

4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 12.94

Укупно за функц.кл. 810 30,900,000.00 0.00 0.00 30,900,000.00 100.00
ПА 0005 - СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ  - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

Функц.кл. 130 Извршни и законодавни органи
130 245 481000 Дотације невладиним организацијама 1,500,000.00 0.00 1,261,860.00 2,761,860.00 100.00

Укупно за функц.кл. 130 Извршни и законодавни органи 1,500,000.00 0.00 1,261,860.00 2,761,860.00 5.07

Укупно за главу 4.16 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 50,092,158.00 3,103,410.00 1,261,860.00 54,457,428.00 4.09
Укупно за раздео 4 1,292,844,363.00 27,157,836.00 12,588,130.00 1,332,590,329.00 97.92
У К У П Н О   Б К 01 ОПШТИНА ПРИБОЈ 1,321,183,788.00 27,157,836.00 12,588,130.00 1,360,929,754.00 100.00
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Члан 4. 
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу оп- штине 

Прибој“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број 400-150 од 25.12.2017. године 

 
                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                              Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р. 

____________________ 
  
 На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (''Сл.гласник РС'', број:21/2016), а у вези са чланом 76. истог Закона, Скупштина општине 
Прибој, на седници одржаној 25.12.2017. године,  усваја 
 

 КАДРОВСКИ  ПЛАН 
ЗА  ОПШТИНСКУ  УПРАВУ  ПРИБОЈ  ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 Сагласно одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, овај Кадровски план садржи приказ броја запослених према радним местима и звањима, 
броја запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2018. години, броја 
приправника чији се пријем планира и броја запослених чији се пријем у радни однос на одређено 
време планира у Кабинету изабраног лица, односно Председника општине, или су већ засновали радни 
однос у Кабинету Председника општине, као и пријем у радни однос на одређено време због повећаног 
обима послова. 
 Овај Кадровски план представља основ за заснивање радног односа у Општинској управи 
Прибој, као и основ за доношење Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места, односно измену истог.  
 Кадровски план неопходно је усвојити истовремено са усвајањем Одлуке о буџету општине 
Прибој за 2018.годину.  
 Неопходно је да Кадровски план буде усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом општине 
Прибој за 2018. годину.  
 У Општинској управи Прибој, на дан 01.12.2017.године, на неодређено време запослено је 
укупно 45 радника. 
 На почетку пословне 2016. године било је запослено укупно 56 запослених на неодређено 
време, а Одлуком Скупштине општине Прибој о одређивању максималног броја запослених на 
неодређено време у систему локалне самоуправе за 2015. годину прописано је да општина Прибој може 
запослити максимално 62 радника на неодређено време. 
 На почетку пословне 2017. године било је запослено укупно 52 радника на неодређено време, а 
Одлуком  Скупштине општине Прибој о одређивању максималног броја запослених на неодређено 
време у систему локалне самоуправе општине Прибој за 2017. годину прописано је да Општинска 
управа Прибој може запошљавати максимално 62  радника на неодређено време.  
 У Општинској управи Прибој није било потребе да се врши рационализација броја запослених, 
пошто је број запослених на неодређено време био мањи од максималног броја запослених прописаних 
Законом, односно Одлуком Скупштине општине Прибој. Без обзира на ту чињенницу, број запослених 
у Општинској упорави Прибој на неодређено време је смањен током 2017. године, пре свега због 
природног одлива, односно вољом запослених, као и испуњавањем услова на старосну, односно 
превремену пензију. Током 2017. године, у два случаја, Споразумом закљученим између два запослена 
и послодавца, истим је престао радни однос, тако да упражњена радна места неће више бити попуњена, 
нити новим Актом о систематизацији систематизована. То ствара услове за ново запошљавање на 
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новим систематизованим радним местима за којим постоји потреба, наравно уз поштовање Одлуке о 
одређивању максималног броја запослених у Општинској управи Прибој у 2017. години. 
 Код одређивања максималног броја запослених водило се рачуна о рефератима за које је 
неопходно да буду заступљени, као и о обиму реферата и броју извршилаца неопходних за обављање 
тих послова.  
 Имајући у виду обим послова, у Служби за локалну пореску администрацију неопходно је, 
такође, запошљавање једног извршиоца на пословима пореске евиденције. 
 Потребно је попунити и једно упражњено радно мето намештеника IV врсте радних места. 
 Државна ревизорска институција извршила је контролу консолидованих финансијских 
извештаја Завршног рачуна буџета  и правилности пословања општине Прибој за 2015.годину и 
Општинској управи препоручила да се адекватно креира и дизајнира систем за надгледање 
финансијског управљања и контроле и успостави интерна ревизија.  
 С обзиром на тренутно запослени број радника у Општинској управи Прибој, надгледање 
финансијског управљања и контроле и успостављање интерне ревизије је немогуће извршити из 
постојећег броја запослених, због чега је неопходно извршити запошљавање нових радника, са 
одговарајућом стручном спремом.  
 Обавеза Општине је и да има организовану службу за пружање правне помоћи, нормативну 
делатност и кадровска питања, због чега је, такође, неопходно ново запошљавање, како би се ти 
послови могли обављати.  
 Послове грађевинског иснспектора у Општинској управи Прибој, по решењу начелника 
Општинске управе, обавља прераспоређени радник, који би, иначе, требало да обавља друге послове у 
оквиру Одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и комунално-стамбене послове, па је 
неопходно извршити пријем једног радника на послове грађевинског инспектора. 
 Из горе наведених разлога потребно је ново запошљавање стручних кадрова којима Општинска 
управа у овом тренутку не располаже.  
 I Упоредни приказ постојећег броја запослених  на неодређено и одређено време у 
Општинској управи Прибој, на дан  01. децембар 2016. године и  01. децембар 2017. године  
 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 
2016. 2017. 

Положаји у првој групи 1 1 
Положаји у другој групи - - 
Самостални саветник 10 12 
Саветник 6 5 
Млађи саветник 4 4 
Сарадник 2 2 
Млађи сарадник 1 2 
Виши референт 15 10 
Референт 2 - 
Млађи референт 1 - 
Прва врста радних места - - 
Друга врста радних места - - 
Трећа врста радних места - - 
Четврта врста радних места 1 5 
Пета врста радних места 11 5 

укупно: 54 46 
 

Радни однос на одређено време 
(повећан обим посла) 

 Број извршилаца 
2016. 2017. 

Самостални саветник - - 
Саветник - - 
Млађи саветник - - 
Сарадник - - 
Млађи сарадник - - 
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Виши референт - - 
Референт - - 
Млађи референт - - 
Прва врста радних места - - 
Друга врста радних места - - 
Трећа врста радних места - - 
Четврта врста радних места - - 
Пета врста радних места - - 

укупно: 0 0 
 
 

Радни однос на одређено време  
(у Кабинету Председника општине) 

Број извршилаца 
2016. 2017. 

Самостални саветник 2 2 
Саветник - - 
Млађи саветник - 1 
Сарадник - - 
Млађи сарадник - - 
Виши референт 1 1 
Референт - - 
Млађи референт - - 
Прва врста радних места - - 
Друга врста радних места - - 
Трећа врста радних места - - 
Четврта врста радних места - 1 
Пета врста радних места - - 

укупно: 3 5 
 
 

Приправници Број извршилаца 
2016. 2017. 

Висока стручна спрема - - 
Виша стручна спрема - - 
Средња стручна спрема - - 

укупно: 0 0 
 
 
 II  Приказ планираног броја запослених и 2017. години и планираног броја 
запослених у  2018. години 

Радна места службеника и намештеника 
Број извршилаца 

2017. 2018. 
ново 

запошљавање у 
2018. 

Положаји у првој групи 1 1 - 
Положаји у другој групи - - - 
Самостални саветник * 16 9 1 
Саветник ** 6 12 3 
Млађи саветник *** 4 9 6 
Сарадник **** 2 3 1 
Млађи сарадник 1 2 - 
Виши референт 15 10 - 
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Референт 2 - - 
Млађи референт 1 - - 
Прва врста радних места - - - 
Друга врста радних места - - - 
Трећа врста радних места - - - 
Четврта врста радних места ***** 1 6 1 
Пета врста радних места 11 5 - 

укупно: 60 57 12 
  
 

Радна места службеника и намештеника 
(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

2017. 2018. 
ново 

запошљавање у 
2018. 

Самостални саветник - - - 
Саветник 2 - - 
Млађи саветник - - - 
Сарадник - - - 
Млађи сарадник - - - 
Виши референт - - - 
Референт - - - 
Млађи референт - - - 
Прва врста радних места - - - 
Друга врста радних места - - - 
Трећа врста радних места - - - 
Четврта врста радних места - - - 
Пета врста радних места - - - 

укупно: 2 0 0 
 
 

Радна места службеника и намештеника 
(у Кабинету Председника општине) 

Број извршилаца 

2017. 2018. 
ново 

запошљавање у 
2018. 

Самостални саветник 3 2 - 
Саветник - - - 
Млађи саветник - 1 - 
Сарадник - - - 
Млађи сарадник - - - 
Виши референт - 1 - 
Референт 1 - - 
Млађи референт - - - 
Прва врста радних места - - - 
Друга врста радних места - - - 
Трећа врста радних места - - - 
Четврта врста радних места - 1 - 
Пета врста радних места - - - 

укупно: 4 5 0 
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Приправници 
Број извршилаца 

2017. 2018. 
Ново 

запошљавање у 
2018. 

Висока стручна спрема - - - 
Виша стручна спрема - - - 
Средња стручна спрема - - - 

укупно: 0 0 0 
  

У току 2017. године четири запослена у Општинској управи Прибој стекла су услов за 
одлазак у пензију, једном запосленом престао је радни однос вољом запосленог, а двојици запослених 
споразумно је раскинут радни однос. Одласком радника у пензију остала су упражњена радна места и 
иста ће бити попуњена у складу са предвиђеним изменама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи Прибој, с обзиром да се попуњавањем 
упражњених радних места  не прелази број дозвољен Одлуком Скупштине општине Прибој о 
одређивању максималног броја запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе 
општине Прибој за 2017. годину. 

 
резиме: 

* У складу са издатим мерама од стране управног инспектора усаглашен је Кадровски план са 
чл. 34. Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места 
службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и планиран пријем у радни 
однос на неодређено време у 2018. години на упражњено радно место руководиоца Одељења за 
друштвене делатности, финансије и буџет, у звању самосталног саветника; 

**Планиран пријем нова три запослена у 2018.години, у звању саветника(грађевински 
инспектор, интерни ревизор и буџетски инспектор), такође извршена мера управног инспектора као 
последица усаглашавања броја самосталних саветника; 

  ***Планиран пријем - ново зпошљавање у 2018. години шест млађих саветника ( за нормативну 
делатност,  за правну помоћ , за кадровске  послове, аналитичар буџета , главни контиста и енергетски 
менаџер) на упражњена и непопуњена радна места у Општинској управи;  

  ****Планиран пријем у 2018. години једног запосленог у звању сарадника, на пословима 
пореске евиденције; 
 *****Планирано попуњавање упражњеног радног места-намештеник IV врста радних места; 
 

         
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
   01 број: 02 - 67  од  25.12.2017. године 

 
                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                              Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р. 

_______________________ 
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 На основу члана 76. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 
104/2016) члана 20. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, број 129/2002 и 
83/2014), члана 39. став 2. и 3. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“, број 65/2013, 13/2016 и 
98/2017), члана 18. став 1. тачка 7.и члана 46. став 1. тачка 7.  Статута општине Прибој („Сл. лист 
општине Прибој“, број 12/2008 и 9/2009), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 25.12.2017. 
године,  донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-

ПОСЛОВНИМЗГРАДАМАНА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

 Овом одлуком уређују се општа правила кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним 
зградама  на територији општине Прибој. 
 Под кућним редом, у смислу става 1. овог члана, подразумевају се општа правила понашања у 
стамбеним и стамбено-пословним зградама, обавезна за све станаре, чијим поштовањем ће се 
обезбедити ред, мир и сигурност у стамбеној и стамбено-пословној згради, свим станарима неометано 
коришћење посебних и заједничких делова зграде, као и земљишта за редовну употребу зграде, 
очување заједничких делова у чистом, исправном и употребљивом стању, сигурном за коришћење. 

Члан 2. 
 Стамбена зграда је зграда намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од 
најмање три стана. 
 Стамбено-пословна зграда је зграда која се састоји од најмање једног стана и јeдног пословног 
простора. 
 Посебан део зграде је посебна функционална целина у згради која може да представља стан, 
пословни простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс. 
 Заједнички делови зграде су делови зграде који не представљају посебан или самостални део 
зграде, који служе за коришћење посебних или самосталних делова зграде, односно згради као целини, 
као што су: заједнички простори (степениште, улазни простори и ветробрани, заједнички ходник и 
галерија, тавански простор, подрум, бицикларница, сушионица за веш, заједничка тераса и друге 
просторије намењене заједничкој употреби власника посебних или самосталних делова зграде и др.), 
заједнички грађевински елементи (темељи, носећи зидови и стубови, међуспратне и друге 
конструкције, конструктивни део зида или зидна испуна, изолација и завршна обрада зида према 
спољашњем простору или према заједничком делу зграде, стрехе, фасаде, кров, димњаци, канали за 
проветравање, светларници, конструкција и простори за лифт и друге посебне конструкције и др.), као и 
заједничке инсталације, опрема и уређаји (унутрашње електричне, водоводне и канализационе, 
гасоводне и топловодне инсталације, лифт, громобрани, апарати за гашење, откривање и јављање 
пожара, безбедносна расвета, телефонске инсталације и сви комунални прикључци који су намењени 
заједничком коришћењу и др.), ако не представљају саставни део самосталног дела зграде и не чине 
саставни део посебног дела зграде, односно не представљају део инсталација, опреме и уређаја који 
искључиво служи једном посебном делу. 
 Земљиште за редовну употребу је земљиште испод и око објекта које испуњава услове за 
грађевинску парцелу и које по спроведеном поступку у складу са законом којим се уређује планирање и 
изградња, постаје катастарска парцела. 
 Стамбена заједница има статус правног лица и њу чине сви власници посебних делова стамбене, 
односно стамбено-послове зграде. 
 Орган управљања, у смислу одредаба ове одлуке, је управник или професионални управник 
стамбене, односно стамбено-послове зграде, коме су поверени послови управљања. 
 Станар, у смислу ове одлуке, је власник, закупац посебног дела зграде (стана или пословног 
простора), њихови чланови породичног домаћинства (супружник и ванбрачни партнер, њихова деца, 
рођена у браку или ван њега, усвојена или пасторчад, њихови родитељи и лица која су они дужни по 
закону да издржавају, а који станују у истом стану), лица која су запослена у пословним просторима, 
као и лице које је корисник посебног дела зграде по неком другом правном основу. 
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II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан  3. 
 О кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама дужни су да се старају станари и 
орган управљања. 

Члан 4. 
 Станари су дужни да посебне, заједничке делове зграде и земљиште за редовну употребу 
користе са потребном пажњом и чувају их од оштећења и квара, на начин да не ометају остале станаре у 
мирном коришћењу посебног и заједничког дела зграде и земљишта за редовну употребу зграде и не 
угрожавају безбедност других. 
 

Време одмора 
 

Члан 5. 
 У време одмора радним данима у времену од 16,00 до 18,00 и од 22,00 до 06,00 часова наредног 
дана, а у данима викенда у времену од 16,00 до 18,00 часова  и од 22,00 до 08,00 часова наредног дана, 
станари се морају понашати на начин који обезбењђују потпуни мир и тишину у згради. 
 Временки период од 16,00 часова 31. децем,бра до 4,00 часа 01. јануара се не сматра временом 
за одмор. 

Бука у време одмора 
 

Члан 6. 
 Забрањено је виком, буком, непристојним понашањем, трчањем, скакањем, играњем лопте и 
сличним поступцима правити буку и нарушавати мир у згради. 
 Коришћење разних машина и уређаја, кућних апарата (веш машина, усисивача и слично), 
вентилационих система, клима уређаја, уређаја за музичку репродукцију, ТВ пријемника и других 
уређаја, машина и апарата у згради, у време одмора, дозвољено је само до собне јачине звука. 
 Време одмора мора се поштовати и при коришћењу машина за одршавање зелених површина 
око зграде (косачица, моторна тестера и слично). 
 Бука у затвореним просторима зграде, не сме прећи граничну вредност од 30 децибела, док на 
отвореном простору, у време одмора, бука не сме прећи граничну вредност од 45 децибела у стамбеној 
згради и 50 децибела у стамбено – пословним зградама. 
 У случају породичних славља, станари су дужни да истицањем обавештења на видном месту у 
згради, о томе обавесте остале станаре, с тим да славље не може трајати дуже од 01,00 часа после 
поноћи. 
 

- КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ 
 

Члан 7. 
 На терасама, лођама и балконима забрањено је држати и депоновати ствари које нарушавају 
изглед зграде, као што су: стари намештај, огревни материјал и слично. 
 Није дозвољено кроз прозоре, врата, балконе и лође бацати било какве предмете, кућно смеће, 
остатке хране, просипати воду, трести постељину, стољњаке, крпе и друге сличне предмете. 
 Забрањено је на деловима зграде из става 1. овог члана држати необезбеђене саксије са цвећем и 
друге предмете који падом могу повредити, оштетити или упрљати пролазнике и возила. 
 

Држање кућних љубимаца 
 

Члан 8. 
 Станари могу, у складу са посебним прописима, држати кућне љубимце, али су дужни да воде 
рачуна да те животиње не стварају нечистоћу у заједничким просторијама и не нарушавају мир и 
тишину у згради. 
 

Обављање привредне делатности 
у стамбеној згради, односно стамбено-пословној згради 
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Члан 9. 
 Привредна делатност чије обављање у стамбеној згради, односно стамбено-пословној згради је 
дозвољено посебним прописима, мора се обављати тако да не ремети мир у коришћењу станова. 
 Пара, дим, мириси и бука која се стварају обављањем привредне делатности морају бити 
изоловани и уређени тако да не ометају становање и здравље станара. 
 

Извођење грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова у згради 
 

Члан 10. 
 Станар који изводи грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове у згради или на 
згради, дужан је да предходно о томе обавести орган управљања зградом и прикаже му одобрење 
надлежног органа за извођење радова, уколико је посебним законом прописана обавеза прибављања 
одобрења за извођење тих грађевинских радова, а потом истицањем обавештења на видном месту у 
згради обавести станаре о дану почетка извођења радова, врсти и трајању радова. 
 Станар који изводи радове из става 1. овог члана дужен је да по завршетку радова делове зграде 
на којима су извођени радови, делове зграде и земљиште за редовну употребу које је коришћено за 
извођење радова врати у првобитно стање. 
 Радови из става 1. овога члана осим у случајевима хаварије и потребе за хитним 
интервенцијама, не могу се изводити у време одмора. 
 
 

- КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ 
 
 

Члан 11. 
 Заједнички делови зграде су делови који служе за коришћење посебних или самосталних делова 
зграде, сматрају се једном ствари над којом власници посебних делова зграде имају право заједничке 
недељиве својине. 
 Станари употребљавају заједничке делове зграде у складу са њиховом наменом у мери у којој то 
одговара његовим потребама и потребама чланова његовог домаћинства, односно обављања 
делатности. 
 Станар је дужан да трпи употребу заједничких делова зграде од стране осталих станара, у 
складу са њиховом наменом. 
 

Капија и улазна врата 
 

Члан 12. 
 Капија и улазна врата на згради морају бити закључана у периоду од 23,00 до 6,00 часа наредног 
дана лети, и од 22,00 до 6,00 часа наредног дана зими. 
 У зградама у којим постоје спољни сигнали уређаји за позивање станара, станари на скупштини 
стамбене заједнице могу донети одлуку да улазна врата у зграду буду стално закључана. 
 

Улаз у зграду 
 

Члан 13. 
 Орган управљања стамбене зграде дужан је да на видном месту на улазу у стамбену зграду, 
осим аката прописаних посебним законима, истакне: 

1. ову одлуку или правила власника донета по одредбама Закона о становању и одржавању зграда, 
2. време одмора, 
3. списак заједничких делова зграде, са назнаком њихове намене, 
4. обавештење код кога се налазе кључеви од заједничких простора и просторија са техничким 

уређајима, просторија трансформаторске станице и склоништа (кућна и блоковска), 
5. обавештење ком јавном предузећу, правном лицу или предузетнику је поверено одржавање 

зграде, 
6. упутство о начину пријаве квара и оштећења на инсталацијама, уређајима и опреми зграде, као 

и  
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7. друге информације и одлуке скупштине стамбене заједнице, битне за станаре и успостављање 
реда, мира и поштовање одредаба посебних закона и ове одлуке. 

 На видном месту на уласку у стамбену зграду, орган управљања може поставити и списак 
станара по спрату и стану, који садржи име и презиме станара, али уз писани пристанак сваког 
појединачног станра. 
 Ако орган управљања зградом не истакне на видном месту списак свих станара, дужан је да на 
видном месту истакне обавештење о томе код кога се списак налази како би био доступан свим 
станарима и надлежним органима. 

 
Заједнички простори 

 
Члан 14. 

 Заједнички простори у згради (степениште, улазни простори и ветробрани, заједнички ходник, 
тавански простор, подрум, бицикларница, сушионица за веш, заједничка тераса и друге просторије 
намењене заједничкој употреби власника посебних или самосталних делова зграде и др.) служе за 
потребе свих станара и користе се у складу са њиховом наменом. 

 
Члан 15. 

 Скупштина стамбене заједнице одређује распоред коришћења просторија намењених 
заједничкој употреби, а орган управљања стамбене зграде се стара о њиховој правилној употреби и 
придржавању распореда коришћења. 
 Станари су дужни да просторије намењене заједничкој употреби после сваке употребе очисте и 
доведу у ред, а кључ од ових прострија врате лицу/лицима задуженим за његово чување. 

 
Члан 16. 

 Станари су дужни да воде рачуна о економичности и да употребом заједничких простора не 
повећавају, неоправдано, укупне трошкове (светла, без потребе отварање прозора у зимском периоду, 
итд.). 

 
Члан 17. 

 У заједничким просторима, осим ствари које су нужне за наменско коришћење тих просторија, 
забрањено је држати друге (бицикле, дечија колица, саксије са цвећем, намештај и слично). 
 Станари су дужни да одржавају чистоћу заједничких простора и обезбеде несметан и слободан 
пролаз кроз њих. 
 Забрањено је бацати или остављати отпатке, смеће и нечистоћу по степеништу или другим 
заједничким просторима, као и пушење на степеништу и ходнику. 
 Забрањено је цртати, писати или на било који начин оштећивати зидове, врата, прозоре, уређаје 
и друге делове зграде. 
 

Члан 18.  
 Улазни ходник и степениште зграде која нема уређај за аутоматско осветљење морају ноћу бити 
осветљени до закључавања улазних врата. 

 
Члан 19. 

 Натписе и рекламе на вратима стана и зидовима ходника, на земљишту за редовну употребу 
зграде, натписе, рекламе и фирме на фасади и другим спољним деловима зграде, станар може 
постављати уколико обавља пословну делатност, у складу са важећим прописима и обавезном 
саглашноћу скупштине стамбене заједнице. 
 По исељењу, станар је дужан да натписе и рекламе уклони и да простор на коме су били 
постављени доведе у исправно стање. 

 
Члан 20. 

Станови морају бити обележени бројевима, а станари су дужни да бројеве уредно одржавају.   
 

Подрумске просторије  
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Члан 21. 
 Улазна врата у подрум морају бити закључана. 

 
 Станари морају имати кључ од врата подрума. 
 У подруму није дозвољено држање запаљивих предмета и течности. 

 
Огревни материјал 

 
Члан 22. 

 Станари могу држати огревни материјал само у подрумима, просторијама које су намењене за 
смештај огравног материјала, или на местима које одреди скупштина стамбене заједнице, с тим што је 
забрањено: Лагеровање огревног материјала испод степеништа, тераса, уз фасаду зграде, у улазима и 
пролазима. 
 Забрањено је цепати огревни материјал у становима, терасама и ходницима  и на другим 
местима која за то нису одређена. 
 

Таван 
 

Члан 23. 
 Улазна врата на таван морају бити стално закључана, а кључ доступан станарима зграде. 
 На тавану је забрањено држање и употреба запаљивих предмета и течности. 
 

Тераса и кров зграде 
 

Члан 24. 
 На непроходну терасу и кров стамбене зграде приступ је дозвољен само стручним лицима ради 
поправки, постављања антена и сличних уређаја, уклањања снега, леда и слично. 
 Приликом постављања антена и других сличних уређаја не сме се оштетити кров, као ни други 
заједнички део зграде. 

 
Спољни делови зграде 

 
Члан 25. 

 Спољни делови зграде (врата, прозори, излози и сл.) морају бити чисти и исправни. 
 О чистоћи и исправности спољних делова пословних просторија у згради старају се корисници 
тих просторија, а снанари о осталим спољним деловима зграде. 
 

Земљиште за редовну употребу згрде 
 

Члан 26. 
 Земљиште за редовну упоребу зграде служи свим станарима. 
 Скупштина стамбене заједнице одлучује о начину коришћења и одржавања земљишта за 
редовну употребу зграде, у складу са пројектно-техничком документацијом зграде. 
 Одлуком скупштине стамбене заједнице на земљишту за редовну употребу зграде може бити 
одређен део за игру деце, трешење тепиха, паркирање аутомобила и других моторних возила, као и 
вршење других, уобичајених, заједничких потреба станара. 
 

Члан 27. 
 Стамбена заједница одговорна је за одржавање земљишта за редовну употребу зграде и редовно 
поправља и замењује делове ограде, чисте, косе траву, орезују живу огради и друго растиње, уклањају 
коров, одржавају бетонске површине, тротоаре, прилазне стазе и степениште, интерне саобраћајнице, 
противпожарне стазе, уклањају грађевински и други отпад, као и да предузимају друге радове како би 
простор око зграде био у уредном стању. 
 На земљишту за редовну употребу зграде не сме се депоновати грађевински материјал, осим 
уколико се изводе грађевински радови, за које станар има потребно одобрење надлежног органа и 
сагласност скупштине стамбене заједнице. 



Број  10/2017                                                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
 

76 | С т р а н а  
 
 

 Ограда, зеленило и други елементи уређења земљишта за редовну употребу зграде морају се 
одржавати тако да не оштећују зграду и инсталације, омогућавају коришћење зграде, тих површина и 
површина са којима се граниче (улица, суседна зграда и парцела и сл.). 
 Забрањено је уништавати и оштећивати ограду, зеленило и друге елементе уређења површине 
око зграде. 
 

Обезбеђење зграде у случају временксих непогода 
 

Члан 28. 
 Орган управљања зградом је дужан да за време кише, снега и других временских непогода, 
обезбеде да простори на степеништу, светларницима, тавану, подруму и другим заједничким 
просторима зграде буду затворени. 
 Станари су дужни да са прозора, тераса, балкона и лођа уклањају снег и лед, при чему морају 
водити рачуна да не оштете заједнички просторије и заједничке делове зграда, и да не угрожавају 
безбедност осталих станара и пролазника. 
 Станари, су дужни да у зимском периоду предузму мере заштите од смрзавања и прскања 
водоводних и канализационих инсталација и уређаја у заједничким просторијама. 
 
 

- КОРИШЋЕЊЕ ЗЕЈЕДНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА, ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА 
 

Унутрашње електричне инсталације 
 

Члан 29. 
 Није дозвољено неовлашћено отварање разводних кутија и ормарића са електричним уређајима 
који служе згради као целини или заједничким деловима зграде. 
 Поправка кварова на електричним инсталацијама и контролно отварање кутија и ормарића могу 
обављати само стручна лица овлашћена за обављање ових послова. 
 

Водоводне и канализационе инсталације 
 

Члан 30. 
 Станари су дужни да водоводне и канализационе инсталације држе у исправном и уредном 
стању. 
 У лавабое, каде и друге санитарне уређаје који су повезани на канализациону инсталацију, није 
дозвољено бацање отпадака и других предмета који могу загушити или оштетити инсталације. 
 

Котларница и инсталације грејања 
 

Члан 31. 
 Котларницом и инсталацијама грејања у згради може руковати само стручно лице. 
 Скупштина стамбене заједнице одређује време почетка, односно време престанка коришћења 
индивидуалне или блоковске котларнице којом управљају станари граде, с тим што не може одредити 
да грејна сезона и грејни дан трају дуже нити да температура у просторијама буде виша од посебним 
актом прописане. 
 

Лифт, противпожарни уређаји и уређај за узбуну у згради 
 

Члан 32. 
 Орган управљања зградом дужан је да редовно врши контролу исправности лифта, 
противпожарних уређаја и уређаја за узбуну у згради. 
 Орган управљања зградом дужан је да на видном месту у згради истакне упутство за употребу 
лифта. 
 У случају квара, лифт се мора искључити из употребе, на свим вратима лифта истаћи упозорење 
да је у квару и о насталом квару обавестити предузеће коме је поверено одржавање зграде, о чему се 
стара орган управљања. 
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Громобрани и електричне инсталације 

 
Члан 33. 

 Орган управљања зградом дужан је да се стара о исправности и редовном сервисирању 
громобрана и електричних инсталација. 
 Послове сервисирања и испитивања громобранских инсталација и отклањање недостатака, као и 
сервисирање и испитивање електричних инсталација и мера заштите од електричног удара и отклањање 
кварова могу вршити само стручна лица, на основу правила прописаних посебним законом. 

Апарати за гашење, откривање и јављање пожара 
 

Члан 34. 
 Станари су дужни да воде рачуна о исправности и чувају од оштећења опрему, уређаје и 
средства за гашење пожара, као и да предузимају друге превентивне мере прописане одредбама 
посебног закона. 

Безбедносна расвета 
 

Члан 35. 
 Забрањено је оштећивати и уништавати безбедносну расвету. 
 

Радови на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде 
 

Члан 36. 
 Радови на текућем одржавају заједничких делова стамбене зграде обухватају: 
 
1. редовно сервисирање лифтова; 
2. поправке или замену аутомата за заједнчко осветљење, прекидача, сијалица и друго; 
3. редовне прегледе и сервисирање хидрофорских постројења у згради, инсталација централног 
грејања (котларница, подстаница, мреже са грејним телима, вентила, димњака централног грејања) и др. 
инсталација и уређаја за гашење пожара у згради, громобранских инсталација, инсталација водовода и 
канализације у згради, електроинсталација, уређаја за нужно светло, уређаја и опреме за климатизацију 
и вентилацију зграде. 
 Радове на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде из става 1. овог члана могу да 
обављају привредни субјекти или предузетници који су регистровани за обављање наведених 
делатности. 
 

Члан  37. 
 Забрањено је у заједничким деловима зграде извођење радова на постављању и демонтирањуи 
инсталација, уређаја и делова зграде, као и грађевинских радова без потребног одобрења надлежног 
државног органа и без сагласности скупштине стамбене заједнице. 
 

Члан 38. 
 За непоштовање кућног реда одговорни су станари и орган управљања. 
 Власник и закупац посебног дела зграде одговоран је и за понашање свог малолетног детета, 
усвојеника или лица над којим има старатељство, као и за понашање других лица која су у његовом 
стану или пословној просторији, а нису станари у смислу одредаба ове одлуке. 
 

Члан 39. 
 О непоштовању кућног реда станари најпре обавештавају скупштину стамбене заједнице или 
професионалног управника, који ће по пријему обавештења поучити прекришиоца да је у обавези да 
поштује кућни ред, о датој поуци сачинити белешку, а након тога, уколико је то потребно, учињени 
прекршај пријавити и надлежној инспекцији како би предузела мере у складу са Законом о становању и 
одржавању зграда. 
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III. Надзор 
 

Члан 40. 
 Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши Општинска управа, оделење за урбанизам, 
грађевинарство, имовинско-правне и комунално-стамбене послове – комунални инспектор. 
 Послове инспекцијског надзора врши и грађевински инспектор у складу са Законом о становању 
и одржавању зграда. 
 Надзор над применом одредаба ове Одлуке, које се односе на заштиту буке врши инспектор за 
заштиту животне средине. 
 У вршењу инспекцијског надзора над применом ове Одлуке, инспектор има овлашћење да изда 
прекршајни налог за прекршаје за које су овом Одлуком прописане новчане казне у фиксном износу и 
врши друге послове у складу са овлашћењима из закона и овом Одлуком. 
 

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 41. 
 Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се за прекршај станар, физичко 
лице ако: 

1. Поступи супротно одредбама члана 7. став 1, 2. и 3. ове Одлуке. 
Просторије намење заједничкој употреби, после употребе не очисти и доведе у уредно стање, а 

кључ просторија врати лицу задуженом за његово чување члана 15. став 2. ове Одлуке.  
Поступи супротно одредбама члана 17. став 1, 2. и 3. ове Одлуке. 
Не обележи стан бројем и исти уредно неодржава члан 20. став 1. 
Не држи огревни материјал у подрумским просторијама које су намењене за смештај огревног 

материјала односно на местима које одреди скупштина стамбене заједнице члан 22. став 1. 
На тавану зграде држи запаљиве предмете и течности члан 23. став 2. 
Поступи супротно одредбама члана 24. ове Одлуке. 
Поступи супротно одредбама члана 25. став 1. и 2. ове Одлуке. 
Неовлашћено отвара разводне кутије и ормаре са електричним уређајима који служе згради као 

целини или заједничким деловима зграде члан 29. став 1. ове Одлуке.  
 
Новчаном казном у фиксном износу од 6.000 динара  
казниће се за прекршај станар, физичко лице ако: 

1. Поступи супротно одредбама члана 6. став 1, 2, 3, 4, и 5. ове Одлуке. 
2. Поступи супротно одредбама члана 10. став 1, 2. и 3. ове Одлуке. 
3. Натписе, рекламе на вратима стана, зидовима, ходнику на земљишту за редовну употребу 

зграде, рекламе и фирме на фасади и другим деловима зграде поставља без сагласности скупштине 
стамбене заједнице члан 19. став 1. и 2.  

4. Поступи супротно одредбама члана 21. став 1, 2. и 3. ове Одлуке.  
5. Поступи супротно одредбама члана 30. став 1. и 2. ове Одлуке.  
6. Оштећује и уништава безбедоносну расвету члан 35. став 1. ове Одлуке.  

Новчаном казном у фиксном износу од 40.000 динара  
казниће се правно лице за прекршај из става 1. и 2. овог члана, а одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара.. 
 За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу 
од 20.000 динара. 
 

Члан 42. 
 Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се за прекршај орган управљања, 
управник односно професионални управник ако: 

− Поступи супротно одредбама члана 13. ове Одлуке. 
− Поступи супротно одребама члана 27. став 1, 2, 3. и 4. ове Одлуке. 
− Поступи супротно одредбама члана 28. став 1, 2. и 3. ове Одлуке. 
− Поступи супротно одредбама члана 32. став 1, 2. и 3. ове Одлуке. 
− Поступи супротно одредбама члна 33. став 1. и 2. ове Одлуке. 
− Поступи супротно одредбама члана 34. став 1. ове одлуке.  
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V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 43. 
 Орган управљања стамбене заједнице дужан је да на видном месту у згради истакне ову Одлуку, 
као и извод из прописа којима се уређују мере заштите од пожара у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове Одлуке.  
 

Члан 44. 
 На питања о кућном реду која нису уређена овом Одлуком примењују се одредбе закона о 
становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/2016). 
 

   Члан 45.  
  Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о кућном реду у стамбеним зградама 
(„Сл. лист општине Прибој“, број 8/93). 
 

 Члан 46.   
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Прибој“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број: 02 – 68 од  25.12.2017.год. 

 
                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                              Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р. 

____________________ 
  

На основу члана 64. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник Републике 
Србије“, број 104/2016), Правилникa о критеријумима за утврђивање минималног износа који одређује 
јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова 
зграде („Службени гласник Републике Србије“, број 101/2017) и члана 46. Статута Oпштине Прибој 
(„Службени лист Oпштине Прибој“, број 12/2008) Скупштина Oпштине Прибој, на седници одржаној 
25.12.2017. године, донела је  

 
           О  Д  Л  У  К  У 

о одређивању минималних износа за плаћање трошкова текућег и инвестиционог одржавања 
заједничких делова зграде и управљања зградом 

 
                  Члан 1. 
 Овом одлуком одређују се минимални износи издвајања на име трошкова текућег и 
инвестиционог одржавања заједничких делова зграде и управљања зградом. 
                                                                                                                               

Члан 2. 
 Mинимална висина издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова 
зграде прописује се у месечном износу израженом у динарима по квадратном метру стана и пословног 
простора као посебног дела, као што је приказано у табели 1. 

 
 

 
 

зграде старости до 
10 година 

зграде старости од 
10 до 20 година 

зграде старости од 
20 до 30 година 

зграде старости 
преко 30 година 

 

зграде без лифта 
 

1,68  2,53  3,37  4,21    

зграде  са лифтом 2,19  3,28  4,38 5,47  
  Табела 1     
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 Mинимална висина месечног издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких 
делова зграде прописује се у месечном износу израженом у динарима по квадратном метру гараже, 
гаражног бокса и гаражног места, као што је приказано у табели 2. 
 
 
 

зграде старости до 
10 година 

зграде старости од 
10 до 20 година 

зграде старости од 
20 до 30 година 

зграде старости 
преко 30 година 

гаража 
 

1,01 1,52 2,02 2,53 

гаражни бокс и 
гаражно место 

0,67 1,01 1,35 1,68 

  Табела 2     
 

Члан 3. 
 Mинимална висина издвајања на име трошкова текућег одржавања заједничких делова зграде 
прописује се у месечном износу израженом у динарима, за стан и пословни простор као посебни део, 
као што је приказано у табели  3. 
 

зграде без лифта 194,27 
зграде  са лифтом 252,56 

Табела 3                
 
 Mинимална висина издвајања на име трошкова текућег одржавања заједничких делова зграде 
прописује се у месечном износу израженом у динарима, за гаражу, гаражни бокс и гаражно место, као 
што је приказано у табели 4. 
 

гаража 116,56 
гаражни бокс и гаражно место 77,71 

  Табела 4  
 

Члан 4. 
 Висина накнаде за управљање зградом, прописује се у месечном износу израженом у динарима, 
за стан и пословни простор као посебни део, као што је приказано у табели 5. 
  

зграде које имају до 8 посебних делова 129,52 

зграде које имају од 8 до 30 посебних делова 155,42 
зграде које имају преко 30 посебних делова 181,32 

  Табела 5  
 
 Висина накнаде за управљање зградом прописује се у месечном износу израженом у динарима, 
за гаражу, гаражни бокс и гаражно место, као што је приказано у табели 6. 
 

гаража и гаражни бокс 25,90 
гаражно место 51,81 

  Табела 6  
 

Члан 5. 
 Стамбена заједница доноси одлуку о прихватању трошкова одржавања заједничких делова 
зграде и управљања зградом, с тим што исти не могу бити нижи од износа прописаних овом одлуком. У 



Број  10/2017                                                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
 

81 | С т р а н а  
 
 

случајевима када принудни управник именован у поступку принудне управе доноси одлуку о 
трошковима одржавања и управљања зградом, иста мора бити у складу са овом одлуком и донета уз 
претходну сагласност Општинског већа Општине Прибој. 

 
Члан 6. 

 Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Прибој“. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 
Прибој“, од када се и примењује. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
   01 број: 02 - 70  од  25.12.2017. године 

 
                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 

 
На основу члана 27. и 36. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016), члана 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 46. Статута 
Oпштине Прибој („Службени лист Oпштине Прибој“, број 12/2008) Скупштина Oпштине Прибој, на 
седници одржаној  25.12.2017. године, донела је следећу 
 
           О  Д  Л  У  К  У 
                         О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 
 
 
                  Члан 1. 
 Одобрава се прибављање непокретности у јавну својину Oпштине Прибој непосредном 
погодбом, без накнаде и то катастарске парцеле 1112/2, површине 8677 m2, уписанe у листу 
непокретности бр. 1744 КО Прибој, као јавна својина Републике Србије. 
 Непокретност из става 1. ове Одлуке, прибавља се ради привођења намени земљишта које је 
Планом генералне регулације градског подручја Oпштине Прибој (“Сл. лист Oпштине Прибој“, бр. 
6/2013 и 2/2016) одређено за исламско гробље. 
                                                                                                                              

Члан 2. 
 Овлашћује се председник Oпштине Прибој да поднесе предлог Влади Републике Србије за 
покретање поступка преноса права јавне својине Републике Србије на непокретности из члана 1. ове 
Одлуке у јавну својину Oпштине Прибој непосредном погодбом, без накнаде и да у име Oпштине 
Прибој закључи уговор о преносу права јавне својине на непокретности. 
 
                   Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 
Прибој“. 
 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
      01 Број: 02 - 63  од  25.12.2017. године 

 
                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 



Број  10/2017                                                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
 

82 | С т р а н а  
 
 

 На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14, 
101/16) и члана 46. став 1. тачка 7. Статута општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, бр. 12/08), 
Скупштина општине Прибој, на седници одржаној  25.12.2017. године,  донела је 
                                                                      
                                                                      О Д Л У К  У 

  О ИЗМЕНАМA И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 
Чл.1 

 У Одлуци о Општинској управи  Прибој („Сл. лист општине Прибој“, бр. 16/08), у члану 13. 
став 1. тачка 3., после текста: „Служба за скупштинске послове“ брише се тачка и додаје текст “и  
Матична служба“. 

 
Чл.2 

 У члану 15. став 2., мења се и гласи: “Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске 
управе доноси Општинско веће, на предлог начелника Општинске управе и истим се могу предвидети и 
друге мање организационе јединице у оквиру одељења. 
 

Чл.3   
 У члану 19. став 1. после речи „начелник Општинске управе“ уместо тачке ставља се зарез и 
додаје текст “као службеник на положају“. 
 После става 2. додаје се став 3., који гласи: “Уколико није постављен начелник Општинске 
управе, као и када начелник  Општинске управе није у могућности да обавља дужност дуже од 30 дана, 
Општинско веће може поставити вршиоца дужности који ће обављати послове начелника Управе, 
најдуже 3 месеца, под условима прописаним Законом о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе“. 
  

Чл.4 
Члан 35. мења се и гласи: У радни однос у Општинској управи може се примити лице под 

условима и на начин прописан Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе. 

Радни однос може се засновати и за време чије је трајање унапред одређено, у случајевима 
прописаним Законом  о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. 

 
Чл.5 

Члан 36. мења се и гласи: “За службенике и намештенике у Општинској управи права и 
дужности у име послодавца врши начелник Општинске управе“.  

О правима, обавезама и одговорностима службеника из радног односа одлучује се решењем.  
У другом степену, о жалбама службеника одлучује Жалбена комисија јединице локалне 

самоуправе, основана у складу са одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе.“ 
 

Чл.6 
  Одлуку објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 
Чл.7 

           Ова Одлука ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања у „Сл.листу општине 
 Прибој“. 

  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
               01 број: 02 - 72 од  25.12.2017. године 

 
                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 
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 На основу члана 49. и 13.Закона о комуналним делатностима („Службени гласник  РС“, број 
88/2011 и 104/2016), члана 3., члана 14. став 5, члана 20. и члана 21. Закона о инспекцијском надзору 
(„Сл гласник РС“, број 36/2015), члана 32. став 1. тачка 6.  Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласнк РС“, број 129/2007 и 83/2014), члана 39.став 2 и 3. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“, број 
65/2013, 13/2016 и 98/2016), члана 18. став 1. тачка 6, члана 46. став 1. тачка 5.Статута Општине 
Прибој,( „Службени лист“, број 12/2008 и 9/2009), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 
25.12.2107. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ  ДЕЛАТНОСТИМА 

 
Члан 1. 

         У Одлуци о комуналним делатностима (''Службени лист општине Прибој'' број 5/2015), члан 
147. мења се и гласи:  
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај вршилац комуналне 
делатности.  
 

1.   не достави програм рада на сагласност Скупштини општине најкасније у месецу децембру 
текуће године за наредну годину; 

2.  не организује свој рад и пословање на начин прописан чланом 10.ове одлуке; 
3.  врши испоруку комуналног производа односно комуналне услуге за објекте изграђене без  

одобрења надлежног органа управе; ( члан 12.став1. и 2.) 
4. у случају прекида у производњи и испоруци комуналних производа и пружања услуга због више 

силе, не одреди  првенство у задовољењу потреба корисника услуга.; (члан 13.став 1. алинеја 1.- 
4.) 

5. у случају прекида у производњи и испоруци комуналних производа и пружања комуналних 
услуга, услед више силе и других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити, не 
предузме мере на отклањању узрока поремећаја односно прекида или на други начин 
обезбедити задовољење потреба корисника; (члан 14.став 1. и 2.тачка 1.- 4.) 

6. не обезбеди корисницима континуирану испоруку, довољан притисак, количину и здравствену 
исправност  воде за пиће; (члан 34.став 1.) 

7. не врши испоруку воде корисницима и не стара се о одржавању јавног водовода;(члан 35.став 
1.тачка 1-5) 

8. због реконструкције водоводних објеката или у случају већих поправки као и у случају 
планираних радова не обавести кориснике најкасније 24 сата пре извођења радова односно 
прекида у пружању услуга; ( члан 36.став 1.) 

9. не обавести Општинско веће и комуналну инспекцију у случају наступања непланираних или 
неочекиваних поремећаја у пружању услуга; ( члан 38.) 

10. изврши прикључење бесправно подигнутог објекта на јавни водовод; (члан 43.) 
11. не одобри привремени прикључак на начин прописан чланом 51.ове Одлуке; 
12. у случају веће несташице воде и других тешкоћа у снабдевању водом које се очекују, не 

обавести преко средстава јавног информисања кориснике о сметњама и прекидима у испоруци 
воде 24 сата пре очекиваног прекида; (члан 54.) 

13.  привремено не ускрати испоруку воде корисницима  у случајевима прописаним чланом 60.ове 
Одлуке; 

14.  се не стара о  одржавању канализационе мреже као јавном комуналном добру и не врши 
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;(члан 64.став 1.алинеја 1-7) 

15. дозволи прикључак на јавну канализацију ако нису испуњени услови из члана 68.ове Одлуке; 
16.  не поступа по члану 72.Одлуке став 1.2. и 3. 
17.  у року од 2 дана не отклони кварове на јавној канализацији и исту доведе у функционално 

стање;(члан 73 став 2.) 
18. не ускрати кориснику испуштање отпадних вода у јавну канализацију у случајевима прописаних 

чланом 79.став 1.тачка 1.- 7.; 
19. не сакупља комунални отпад, његово одвожење,третман и безбедно одлагање, управљање, 
одржавање, санирање и затварање депоније као и селекцију секундарних сировина; (члан 84.став 1) 
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19. не врши изношење кућног отпада три пута недељно у граду а у приградским насељима једанпут 
у одређене дане и у одређено време по реонима ; (члан 86.) 

20. не врши редовно прање улица прописано чланом 91.ове одлуке; 
21. не врши редовно и непрекидно уклањање снега и леда са површина јавне намене; (члан 92.)  
22. не одржава чистоћу површина јавне намене на начин прописан чланом 101.став 1.  
23. раскопава јавне површине без одобрења надлежног органа осим у случају хитне интервенције и 

исте не доведе у првобитно стање по завршетку радова; (члан 110. и 111.) 
24. не обезбеди градилиште на прописан и погодан начин приликом раскопавања јавних површина; 

(члан 112.став 1.и 2.) 
25. земљу и грађевински материјал не уклони а површину јавне намене не доведе у првобитно 

стање по завршетку радова у року од 7 дана; (члан 114. став 1.) 
26. не одржава и уређује јавне зелене површине у граду према програму који доноси Општинско 

веће на предлог вршиоца комуиналне делатности; (члан 119) 
27. не одржава пијацу на начин прописан овом одлуком; (члан 130) 
28. не поступи по решењу комуналног инспектора којим је наређену извршење утврђених обавеза и 

предузимање мера за отклањање недостатака . 
 
       За прекршај из става 1.овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 
динара одговорно лице вршиоца комуналне делатности. 
 

Члан 2. 
        Члан 148. мења се и гласи:  
Новчаном казном фиксном износу од 60.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. не дозволи вршиоцу комуналних делатности интервенцију на изграђеној комуналној 
инфраструктури и постројењима; (члан 38.став 4.) 

1. не овлашћено  рукује и изводи било какве радове на јавном водоводу без сагласности вршиоца 
комуналне делатности; (члан 42.став 1.) 

2. не омогући вршиоцу комуналне делатности очитавање водомера; (члан 48.став 1.) 
3. изврши спајање унутрашњег кућног водовода са јавним водоводом испред водомера; . 
4. преко инсталација корисника који је прикључен на комуналну инфраструктуру користи воду из 

приватних резервоара или других изворишта; (члан 49.) 
5. ако врши потрошњу воде за време редукције за поливање башти са повртарским и другим 

културама, прање и поливање улица, паркова, пуњење базена и сл.( члан 57.) 
6. не пријави вршиоцу комуналне делатности промену корисника комуналне услуге у року од 8 

дана  од дана настале промене; ( члан 58.став 1.) 
7. врши испуштање отпадних вода са механичким запаљивим и штетним састојцима у јавну 

канализацију; (члан 74.) 
8. омогући приступ овлапћеним радницима вршиоца комуналне делатности контролу   квалитета 

отпадних вода и исправности кућне инсталације; ( члан 77.) 
9. самовољно спаја кућну са јавном инсталацијом; (члан 77.став 1.) 
10. не придржава се прописаних мера чланом 77.став 1.2.и 3. алинеја 1-4.) 
11. укључи отпадне воде у објекте атмосферске канализације и обрнуто, спаја објекат атмосферске 

канализације са канализационом мрежом за одвођење отпадних вода; (члан 83.тачка 1.и2.) 
12. не набави потребан број посуда за депоновање и изношење смећа; (члан 88.став3.) 
13. не уклања снег и лед испред пословних просторија ; (члан 92.став 4.) 
14. не одржава површину јавне намене на начин прописан чланом 100.ове одлуке; 
15. аутобуску, железничку и такси станицу не одржава на начин прописан чланом 103. тачка 1); 
16. заузима јавну површину за смештај грађевинског и другог материјала без одобрења надлежног 

органа; (члан 107.став 1.) 
17. раскопава јавну површину без одобрења надлежног органа; (члан 109.став 1.) 
18. не одржава зелене површине специјалне намене ; (члан 117.став 1.) 
19. истицање фирми, плаката, паноа и огласа без одобрења надлежног органа;(члан 121.став  4.) 
20. не поступи по решењу комуналног инспектора којим се наређује извршавање утврђених 

обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака. 
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       За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном  у фиксном износу од 10.000,00 динара 
одговорно лице у правном лицу.  
 

Члан 3. 
   Члан 149. мења се и гласи:  
Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник ако: 

1. поступа супротно одредбама члана 139 став 1.тачка .1-23. ове одлуке; 
2.  поступа супротно одредаба члана 40.ове одлуке; 
3. самовласно прикључи објекат на јавни водовод противно одредбама закона и ове одлуке; 

(члан 45.став 1) 
4. не омогући радницима вршиоца комуналне делатности очитавање водомера; (члан 48.) 
5. преко инсталација унутрашњег водовода прикључи се на комуналну инфраструктуру 

приватних резервоара или других изворишта; (члан 49.) 
6. за време редукције воде не придржава се обавештења вршиоца комуналне делатности о 

смањењу потрошње воде ради редовнијег снабдевања; (члан 55.став 3.) 
7. не омогући приступ овлашћеним радницима контролу квалитета отпадних вода и 

исправности кућне канализације; (члан 76.став 1.) 
8. поступа супротно забрани  члана 77..тачка 3.алинеја 1-4. 
9. не обезбеди посуду за депоновање и изношење отпада; ( члан 88.став 3.) 
10. кућни отпад пали у посудама и контејнерима; (члан 87.став 2.) 
11. не уклања снег и лед испред свог стамбеног објекта; (члан 92.став 3.) 
12. заузима јавну површину за смештај грађевинског материјала, огрева,постављања тезги и др. 

без одобрења надлежног органа СО; (члан 107.став 1.) 
13. врши раскопавање површина јавне намене у било које сврхе без одобрења надлежног органа; 

(члан 110.став 3.) 
14. врши истицање фирми и плаката, паноа и огласа на површинама јавне намене без одобрења 

надлежног органа; (члан 121.став 4.) 
15. не одржава пијацу на начин прописан чланом 130.ове одлуке; 
16. aко не поступи по решењу комуналног инспектора којим је наређено извршење утврђених 

обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака. 
 

Члан 4. 
     Члан 150. мења се и гласи: 
Новчаном казном у фиксном износу од  10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако: 

−  поступа супротно одредбама (члана 139) ; 
−  поступи супротно одредбама члана (40.став 1.алинеја 1-9).; 
− не пријави кварове на јавном водоводу вршиоцу комуналних делатности одмах; (члан 41.став 1.) 
− самовласно изврши прикључење објекта на јавни водовод; (члан 45.став 1.) 
− не омогући радницима вршиоца комуналне делатности очитавање водомера; (члан 48.став 1.) 

 
− преко инсталација унутрашњег водовода који је прикључен на комуналну инфраструктуру врши 

коришћење воде из локалног водовода или других изворишта; (члан 49.став 1) 
− за време редукције воде не придржава се обавештења које издаје вршилац комуналне 

делатности ради смањења потрошње воде  ради редовног снабдевања; (члан 55.став 2.) 
− не омогући приступ овлашћеним радницима за контролу квалитета отпадних вода и 

исправности кућне канализације; (члан 76.став 1.); 
− поступа супротно забрани  из члана 77.став 1.2 и3. алинеја 1-4) ; 
−  поступа супротно забрани  из члана 83.став 1.тачка 1.и 2. ове одлуке); 
− не набави потребан број посуда  за потребе лагеровања и изношења смећа; (члан 88.став 3.); 
− заузима јавну површину за смештај грађевинског и другог материјала без одобрења 

надлежног органа; ( члан 107. став 1); 
− врши раскопавање површина јавне намене без одобрења надлежног органа и довођење 

истих у првобитно стање по издатом одобрењу; (члан 109.став 1.) и члан 111.став 1); 
− врши истицање фирми, плаката, паноа и огласа на површинама јавне намене без одобрења 

надлежног органа; (члан 122.став 2. и члана 123.став 1.); 
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− Не поступи по решењу комуналног инспектора којим је наређено извршавање утврђених 
обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака. 

 
Члан 5. 

    Члан 151. мења се и гласи:  
Новчаном казном у фиксном износу казниће се на лицу места за прекршај: 

 - Правно лице 20.000,00 динара 
     - Предузетник 10.000,00 динара 
     - Одговорно лице 5.000,00 динара и 
     - Физичко лице 3.000,00 динара  ако: 

 
     1.  редовно не чисти и одржава простор испред објекта; 
     2. не уклања снег и лед у зимском периоду испред пословног простора, објекта и                                      

трговинских радњи; 
 3. не очисти возило пре његовог изласка са градилишта на собраћајницу; 

      4. не одржава у чистом и уредном стању излоге, паное и фирме продајних и других објеката; 
      5. пере возила и тепихе на површинама јавне намене, на каналу и јавној чесми Прибојске Бање; 
      6. оставља олупине и неисправна возила на површинама јавне намене у граду; 
      7. картонске кутије и другу амбалажу лагерује испред продајног објекта или на било који  начин 

ствара  нечистоћу на јавним површинама; 
   8. врши продају пољопривредних производа, садни материјал, креч и другу робу ван пијачног 

простора на улицама, тротоарима као и продају робе  директно из возила; 
 

Члан 6.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Прибој''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  
   01 Број: 02 - 64  од  25.12.2017. године  

 
                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 

        
 На основу члана 32. став 1. тачка 16. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ 
број 129/2007 и 83/2014), члана 39. став 2. и 3.Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“, број 65/2013, 
13/2016 и 98/2016) и члана 46. став 1. тачка 18. Статута Општине Прибој („Службени лист општине 
Прибој“ број 12/2008 и 9/2009), Скупштина општине Прибој, нa седници одржаној 25.12.2017. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ОБЛАСТИ 

ТРГОВИНЕ, УГОСТИТЕЉСТВА, ЗАНАТСТВА И УСЛУГА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 
Члан 1. 

           У одлуци о одређивању радног времена у области трговине, угоститељства, занатства и услуга на 
територији општине Прибој („Службени лист општине Прибој „број 3/2009. 3/2010. и 8/2010.) члан 17. 
мења се и гласи:  
 Новчаном казном у фиксном износу од 60.000 динара казниће се за прекршај правно лице:  

− Ако на улазу или другом видном месту објекта у коме се обавља делатност не истакне 
распоред радног времена, (члан 3. Одлуке). 

− Ако истакне распоред радног времена противно овој Одлуци. 
− Ако се не придржава истакнутог радног времена. 
− Ако почне са радом пре или ради дуже од утврђеног радног времена (члан 7.) 
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− Ако врши услуживање гостију ван просторија за услуживање – отворена тераса и башта 
и нема сопствено обезбеђење, (члан 8. став 1. и 2.). 

− Ако не поступи у складу са чланом 10. став 3. Одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара  

казниће се одговорно лице у правном лицу. 
 

Члан 2. 
 Члан  18. мења се и гласи:  
 Новчаном казном у фиксном износу од 30.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако 
поступи супротно одредбама члана 1. став 1. ове Одлуке.  
 

Члан 3.  
          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у Службеном листу  
општине Прибој. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број:02 – 65 од 25.12.2017. године 

 
                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 

  
 На основу члана 20. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014- други закон и 101/2016- други закон.), члана 11. став 1. Закона о финансирању 
локалне самоуправе (''Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016,  и 104/2016- други 
закон.) и члана 46. став 1. тачка 3. и 14. Статута општине Прибој ("Службени лист општине Прибој", бр. 
12/2008), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 25.12.2017. године, доноси   

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О  ЛОКАНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
Члан 1. 

 У Одлуци о локалним комуналним таксама на територији општине Прибој (Сл.лист општине 
Прибој'', бр. 12/2012, 7/2013, 6/2014,6/2015 и 11/2016), таксеној тарифи, тарифни број 3. став 1. тачка 1. 
новчани износи локалне комуналне таксе за држање теретних возила  мењају се и гласе:  
 
1.  

 
N1 за камионе до 2 t носивости  

 
1.690,00 динара  

2.  N1 за камионе преко 2 t носивости  2.250,00 динара  
3.  N2 за камионе до 5 t носивости  2.250,00 динара  
4.  N 2 за камионе преко 5 t носивости  3.940,00 динара  
5.  N3 за камионе преко 12 t носивости  5.620,00 динара  
 
 У тачки 2. новчани износ локалне комуналне таксе за држање теретне и радне приколице (за 
путничке аутомобиле) гласи:  

 О- за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)    560,00 динара.  
 

 У тачки 3. новчани износи локалне комуналне таксе за путничка возила гласе:  
 
1.  

 
М1 до 1.150 cm3  

 
   560,00 динара  

2.  М1 преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3  1.120,00 динара  
3.  М1 преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3  1.680,00 динара  
4.  М1 преко 1.600 cm3до 2.000 cm3  2.250,00 динара  
5.  М1 преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3  3.400,00 динара  
6.  М1 преко 3.000 cm3  5.620,00 динара  
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 У тачки 4. новчани износи локалне комуналне таксе за мотоцикле  гласе:  
 
1.    L 1, L 2, L 3, L 4, L 5, L 6, L 7 до 125 cm3  

 
   450,00 динара  

2.  L3, L4, L5, L7  преко 125 cm3 до 250 cm3     670,00 динара  
3.  L3,L4,L5,L7  преко 250 cm3 до 500 cm3  1.120,00 динара  
4.  L3, L4, L5, L7  преко 500 cm3 до 1200cm3  1.360,00 динара  
5.  L3, L4, L5, L7  преко 1200cm3  1.680,00 динара  

 
 У тачки 5. новчани износи   локалне комуналне таксе за аутобусе и комби бусеве   гласе:  
 

1. М2, М3- за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту 50,00 динара. 
 
  У тачки 6. новчани износи локалне комуналне таксе за прикључна возила: теретне приколице, 
полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терете гласе:  
 
1.     O 1 и O 2    до      1 t носивости  

  
  450,00 динара  

2.  О2 од  1 t и О3 до 5 t носивости    780,00 динара  
3.  О 3 од 5 t до 10 t носивости  1.070,00 динара  
4.  О 4 од 10 t до 12 t носивости  1.470,00 динара  
5.  О 4 носивости преко 12 t  2.250,00 динара  
 
У тачки 7. новчани износи локалне комуналне таксе за вучна возила (тегљаче) гласе:  
 
1.  

  
чија је снага мотора до 66 киловата  

 
1.680,00 динара  

2.  чија је снага мотора од 66-96 киловата  2.250,00 динара  
3.  чија је снага мотора од 96-132 киловата  2.830,00 динара  
4.  чија је снага мотора од 132-177 киловата  3.400,00 динара  
5.  чија је снага мотора преко 177 киловата  4.520,00 динара  

 
 У тачки 8. новчани износ локалне комуналне таксе за  радна возила, специјална адаптирана 
возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз 
пчела гласи: 
 

1. SG -  за  радна возила, специјална адаптирана возила за превоз 1.120,00 динара 
             реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана 
             специјализована возила за превоз пчела 
 

Члан 2.  
     Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Прибој''. 
 
                                             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
                                              01 Број: 02 - 69 од  25.12.2017. године 
 
 

                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) 
члана44. и 45. Закона о социјалној заштити ("Сл. гласник РС" бр. 24/11) и члана 46. тачка 7. Статута 
општине Прибој ("Сл. лист општине Прибој" број 12/08), Скупштина општине Прибој на седници 
одржаној 25.12.2017. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у области социјалне заштите 
на територији општине Прибој 

 
Члан 1. 

 У члану 6. Одлуке о правима и услугама у области социјалне заштите на територији општине 
Прибој (''Сл. лист општине Прибој'', бр. 4/11) у ставу 2. после тачке 6. додаје се нова тачка 7. која гласи: 
7. ''Лични пратилац  детета'' 
 

Члан 2.  
 После члана 67. Одлуке о правима и услугама у области социјалне заштите на територији 
општине Прибој додају се нови чланови 67а, 67б, 67в, 67г који гласе: 

 
Члан 67а 

 Услуга-Лични пратилац детета- доступна је детету са инвалидитетом, односно са сметњама у 
развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области 
кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је 
укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући 
завршетак средње школе. 
 

 Члан 67б 
Активности личног пратиоца детета, планирају се и реализују у складу са индивидуалним 

потребама детета ради укључивања у редовно школовање, активности у заједници и успостављања 
већег нивоа самосталности и укључују: 

а) Помоћ код куће у облачењу и одржавању личне хигијене, при храњењу, припреми књига и 
опреме за вртић односно школу; 

б) Помоћ у заједници, што укључује: помоћ у коришћењу градског превоза, помоћ у кретању, 
одлазак на места за провођење слободног времена и друге врсте подршке. 

 
Члан 67в 

 Услуга личног пратиоца детета обезбеђује се у трајању до 40 часова недељно, у складу са 
процењеним потребама корисника,о чему одлучује Центар за социјални рад Прибој. 
  

Члан 67г 
Плаћање услуге личног пратиоца детета врши се у целости из буџета општине Прибој. 
 

Члан 3. 
 Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 
Члан 4. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

  01 Број: 02 -71   од   25.12. 2017. године 
 

                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
 



Број  10/2017                                                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
 

90 | С т р а н а  
 
 

На основу члана 28. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број 12/08), 
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 25.12.2017. године, донела је  

 
О  Д  Л  У  К  У 

О  УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈА  О  ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ПРИМАЊИМА , 
ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА И ИЗДАЦИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ   ЗА  ПЕРИОД   

ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР  2017. ГОДИНЕ  
 

I  УСВАЈА СЕ Извештај о оствареним приходима и примањима, извршеним расходима и 
издацима буџета општине Прибој за период јануар-септембар 2017. године. 
 
II    Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
     01 Број: 02 - 62  од  25.12.2017. године 

 
                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 

 На основу члана 196. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 21/2016 ), члана 32.став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016 – др.закон), члана 46. Статута општине 
Прибој, Скупштина општине Прибој, је на седници одржаној 25.12.2017. године, усвојила 
 

КОДЕКС 
ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ОПШТИНE ПРИБОЈ 

 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Кодекс 
Члан 1. 

 Кодекс понашања службеника и намештеника (у даљем тексту: Кодекс) је скуп правила 
понашања службеника и намештеника који садржи професионалне и етичке стандарде за обављање 
службених послова и остваривање комуникације са странкама, у циљу обезбеђивања квалитета и 
доступности услуга, као и подстицању поверења у интегритет, непристрасност и ефикасност органа, 
служби и организација основаних од општине Прибој. 

Странке су физичка и правна лица без обзира на држављанство и седиште, као и органи, 
организације и групе лица која се обраћају јединици локалне самоуправе. 
 

Област примене 
Члан 2. 

 Правила овог Кодекса дужни су да примењују службеници и намештеници у органима, 
службама и организацијама општине Прибој(у даљем тексту: службеници) када обављају послове из 
своје надлежности. 
 

Сврха Кодекса 
Члан 3. 

Сврха овог Кодекса је:  
1. да утврди стандарде личног и професионалног интегритета и понашања којих би требало да се 

придржавају службеници, 
2. да подржи службенике у поштовању професионалних и етичких стандарда, 
3. да упозна странке о правилном начину поступања и понашања службеника, 
4.  да допринесе изградњи поверења грађана у локалну власт, 
5.  да допринесе успостављању ефикаснијег и одговорнијег поступања службеника. 
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Члан 4. 
Сви појмови који су у овом Кодексу употребљени у мушком граматичком роду обухватају 

мушки и женски род лица на која се односе. 
 

II.  ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА КОДЕКСА 
 

Законитост и непристрасност 
Члан 5. 

 Службеник је дужан да се у обављању својих послова понаша законито и да своја дискрециона 
овлашћења примењује непристрасно.   
 Службеници посебно воде рачуна да одлуке које се тичу права, обавеза или на закону 
заснованих интереса странака имају основ у закону и да њихов садржај буде усклађен са законом. 

Службеници су дужни да се уздржавају од било које самовољне или друге радње која ће 
неповољно утицати на странке или им се неосновано даје повлашћени третман. 
 Службеници се у свом раду никада не руководе личним, породичним, нити политичким 
притисцима и мотивима. 

 
Објективност 

Члан 6. 
 У свом раду, службеник је дужан да узме у обзир све релевантне чињенице и да сваку од њих 
правилно оцени у односу на одлуку, као и да изузме све елементе који нису од значаја за предметни 
случај. 
 

Забрана дискриминације 
Члан 7. 

 Службеници су обавезни да у свакој прилици поштују принцип једнакости странака пред 
законом, а посебно када решавају о захтевима странака и доносе одлуке. 

Службеници поступају једнако према свим странкама у истој правној и фактичкој ситуацији.  
Уколико дође до другачијег поступања службеника према одређеној странци него што је то 

уобичајено, службеник је дужан да образложи такво поступање релевантним разлозима конкретног 
случаја. 
 Службеник је дужан да у оквиру својих надлежности омогући остваривање права, поштовање 
интегритета и достојанства странака и других службеника без дискриминације или повлашћивања по 
било ком основу, а нарочито по основу пола, расе, боје коже, друштвеног порекла, рођења, генетских 
својстава, културе, језика, вероисповести или веровања, политичког или другог уверења, држављанства, 
припадности народу или националној мањини, имовног стања, психичког и физичког инвалидитета, 
старосне доби, родног идентитета и сексуалне оријентације, здравственог стања, брачног и породичног 
статуса, осуђиваности, физичког изгледа, чланства у политичким, синдикалним и другим 
организацијама и другим стварним и претпостављеним личним својствима. 
 

Забрана злоупотребе и прекорачења службених  овлашћења 
Члан 8. 

 Службеници су дужни да овлашћења у свом раду користе искључиво у сврхе које су утврђене 
законом и другим одговарајућим прописима. 

При обављању приватних послова, службеник не сме користити службене ознаке, службена 
овлашћења или ауторитет радног места у локалној самоуправи. 
 Службеник је дужан да у свом раду врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање, односно поступање.  
 

Заштита података о личности 
Члан 9. 

 Службеник који обрађује податке о личности поштује све законске прописе и важеће стандарде 
у погледу њихове заштите. 
 Службеник посебно не користи личне податке у сврхе које нису законите, не доставља их 
неовлашћеним особама и не омогућава им увид у њих. 
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Приступ информацијама од јавног значаја 
Члан 10. 

 Службеник се стара о поштовању права на приступ информацијама од јавног значаја на начин 
који обезбеђује најпотпуније и најефикасније остваривање тог права, у складу са законом који регулише 
приступ информацијама од јавног значаја и правилима која важе у органу, служби или организацији. 
 

Пружање информација о поступку 
Члан 11. 

 Службеници су дужни да странкама, на њихов захтев, дају информације о поступку који се код 
њих води. Службеник ће упутити странку на који начин може да изврши увид у стање поступка. 
 Службеници су дужни да странкама пруже и информације о правним радњама које странке 
треба да предузму у циљу остваривања својих права и обавеза. Службеник води рачуна да информације 
које пружа буду јасне и разумљиве странци. 
 Када службеник не сме да обелодани информацију због њене поверљиве природе, дужан је да 
наведе датој заинтересованој странци разлоге због којих није у могућности да јој повери наведену 
информацију. 
 Ако је усмени захтев странке превише сложен, службеник је дужан да посаветује странку о томе 
како да формулише свој захтев писаним путем. 
 Уколико се захтев у вези поступка односи на питања за које одређени службеник није надлежан, 
упутиће странку на надлежног службеника и назначити његово име и по могућству контакт податке. 
 

Исправљање пропуста 
Члан 12. 

 У случају грешке у раду службеника која има непожељан утицај на права или интересе 
странака, службеник је дужан да отклони негативне последице проузроковане његовом грешком што је 
пре могуће, као и да обавести странку о праву на одговарајуће правно средство и приговор због 
пропуста. 
 

Разумни рок за доношење одлука 
Члан 13. 

 Службеници се старају да се одлука по сваком захтеву или приговору донесе у разумном року, 
без одлагања, а у сваком случају најкасније у законом предвиђеном року.  Исто правило примењује се 
за одговоре на дописе странака или одговоре на службене дописе којима службеници од 
претпостављених траже упутства у погледу поступка који се води. 
 Ако због сложености поступка, односно питања која су покренута, одлуку није могуће донети у 
законском року, службеник ће о томе обавестити странку и свог претпостављеног, и предузети све што 
је потребно да се одлука донесе што пре. 
 

Понашање службеника у јавним наступима 
Члан 14. 

 У свим облицима јавних наступа и деловања у којима представља јединицу локалне самоуправе, 
службеник је дужан износити ставове, у складу с прописима, овлашћењима, стручним знањем и 
Кодексом. 
 Приликом изношења стручних и личних ставова, службеник пази на углед јединице локалне 
самуправе и лични углед и сме износити само истините податке. 
  

Поштовање других и учтивост службеника 
Члан 15. 

Службеници су дужни да се међусобно и према странкама опходе са поштовањем.  Приликом 
комуникације са странкама службеници треба да буду учтиви, приступачни, тачни и кооперативни. 
 Приликом одговарања на дописе, у телефонским разговорима и у преписци путем електронске 
поште, службеник ће се трудити да буде од помоћи и да пружи што исцрпније и прецизније одговоре. 

У присуству странака службеницима нису дозвољени приватни телефонски разговори. 
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Стандард пословне комуникације 
Члан 16. 

Стандард пословне комуникације подразумева да се у оптималном року, а најкасније у року од 
24 сата, одговори на поруку примљену радним данима путем електронске поште.  

Уколико је прималац електронске поште одсутан, мора бити постављено обавештење на 
електронској пошти о одсуству са радног места са информацијама коме се могу обратити странке или 
службеници у хитним случајевима, а током одсуства примаоца поруке. 

 
Слање поднеска/дописа или електронске поште 

Члан 17. 
Службеник је дужан да приликом слања поднеска или дописа увек користи меморандум. 
Поднесак, допис или електронску пошту потребно је насловити на особу (физичко лице) или 

функцију, односно пословно име привредног друштва.  
Поднесак, допис и електронску пошту неопходно је уредно потписати својим именом, звањем и 

осталим подацима за контакт. 
Поднесак, допис или електронска пошта треба да буде јасне садржине и концизан, а стил 

писања треба да буде прилагођен особи којој се обраћа и у складу са темом.  
Приликом припреме поднеска, дописа или електронске поште проверити правопис и тачност 

информација које се наводе. 
 
 

Поштовање радног времена 
Члан 18. 

Запослени су дужни да поштују прописано радно време, као и да се приликом доласка или 
одласка са радног места евидентирају на прописан начин. 

Пауза у току радног времена је дозвољена у договореном временском интервалу у трајању од 30 
минута. 

Пауза не може бити на почетку или на крају радног времена. 
Није дозвољено напуштање радног места у оквиру радног времена без одобрења 

руководиоца или запосленог којег руководилац овласти. 
Службеницима без претходне најаве и одобрења претпостављеног, није допуштен улазак у 

радне просторије органа, службе или организације ван радног времена. 
 У Општинској управи не сме се прекинути континуитет у раду. 

 
Стандарди одевања на радном месту 

Члан 19. 
 Службеник је дужан да буде прикладно и уредно одевен, примерено пословима службеника, и 
да на тај начин не нарушава углед јединице локалне самоуправе, нити изражава своју политичку, 
верску или другу личну припадност која би могла да доведе у сумњу његову непристрасност и 
неутралност.  

Запослени треба да се одевају у складу са захтевима радних места и радних активности, а 
основни стандард свакодневног одевања јесте уредна и чиста одећа.  
 Службеника који је неприкладно одевен, непосредни руководилац ће упозорити на обавезу 
поштовања овог Кодекса у погледу одевања на радном месту и на могућност покретања дисциплинског 
поступка у случају поновљене повреде Кодекса. 
 

Уредност радних просторија 
Члан 20. 

 Радне просторије службеника морају бити чисте и уредне о чему службеници воде рачуна све 
време током трајања радног времена, као и приликом напуштања истих. 

Забрањено је конзумирање хране у радној просторији, као и њено држање на столу. 
 
 

III.  ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА КОДЕКСА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Право притужбе због кршења Кодекса 
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Члан 21. 
 Странка се због повреде правила овог Кодекса може притужбом обратити руководиоцу органа, 
службе или организације (у даљем тексту: надлежни руководилац). 
 Надлежни руководилац дужан је да обавести подносиоце притужбе о предузетим радњама. 
  Надлежни руководилац својим одлукама, ставовима, мишљењима, препорукама и другим 
актима стварају праксу од значаја за примену овог Кодекса. 
 

 Примена Кодекса 
Члан 22. 

 За спровођење овог Кодекса одговорни су руководиоци организационих јединица. 
 Уколико праћењем примене Кодекса оцени да је то потребно, надлежни руководилац може 
иницирати измене и допуне одредаба Кодекса, односно издавање посебних упутстава. 
 Извештај о примени Кодекса чини саставни део годишњег извештаја о раду органа, службе или 
организације. 
 Извештај садржи статистичке податке о укупном броју примљених приговора странака на 
кршење Кодекса, структури приговора по правилима утврђеним Кодексом, покренутим и окончаним 
дисциплинским поступцима, изреченим мерама за кршење Кодекса и друге чињенице и околности за 
које руководиоци органа, служби или организација сматрају да су од значаја за праћење примене 
Кодекса. 
 

Дисциплинска одговорност 
Члан 23. 

 Повреде обавеза из овог Кодекса представљају лакшу повреду дужности из радног односа, 
уколико није обухваћена неком од тежих повреда радних дужности предвиђених Законом или другим 
прописом. 
 

Обавештавање странака и службеника о примени Кодекса 
Члан 24. 

 Текст Кодекса поставља се на интернет страници Општине, а у штампаном облику истиче на 
огласној табли и у довољном броју примерака чини доступним странкама на другим одговарајућим 
местима (услужни сервис грађана, шалтерске службе, месне канцеларије и др.).  
 Надлежни руководилац упознаје све службенике са садржином Кодекса. 
 

Ступање на снагу 
Члан 25. 

 Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу“ општине Прибој. 
 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
     01 Број: 02 - 66  од  25.12.2017. године 

  
 

                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 

     
 На основу члана 35. Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник РС'' бр. 111/2009, 92/2011 и 
93/2012), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 25.12.2017. године, усвојила је  
 

ПЛАН РАДА 
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018.ГОДИНУ  

 
1. Разматрање Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације за 2017. годину и достављање 

истог Скупштини општине на разматрање.  
 Носилац: Општинскии штаб за ванредне ситуације 
 Сарађује: Министарство унутрашњих послова - Одељење за ВС, стручне службе општине 
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 Рок:I квартал 
 

2. Разматрање годишњег Плана рада штаба за ванредне ситуације и финансијског плана за 
2018. годину  и достављање  Скупштини Општине на разматрање и усвајање.  
Носилац: Општински штаб за ВС .  
Сарађује: Министарство унутрашњих послова - Одељење за ВС и оспособљена правна лица 

        Рок:   І квартал 
 

3. Разматрање  годишњег програма мера и радова на смањењу ризика од поплава за 2018 
годину  
Носилац: Општински штаб  за ВС 
Сарађује: Министарство унутрашњих послова - Одељење за ВС и ЈП за уређење грађевинског 
земљишта и развој Прибоја 
Рок:    І Квартал 

 
 4. Разматрање извештаја о пронађеним и уништеним НУС-а и спроведеним активностима  

субјеката који се ангажују у логистичкој подршци приликом уништавања НУС-а. 
Носилац : Надлежна служба Министарства унутрашњих послова - Одељења за ВС. 
Сарађује: ППУ- Дом здравља, ВСЈ   

              Рок :  І квартал 
   

5.  Разматрање и изналажење простора и објекта за смештај угрожених лица и магацинског 
простора за потребе Општинског штаба за ванредне  ситуације Прибој. 

 Носилац: Надлежна општинска служба 
 Сарађује: Директори школа 
 Рок :         І квартал 
  

   6. Разматрање активности стручног тима за израду процене угрожености и предузимање 
мера на изради процене  угрожености  и планова заштите и спасавања из надлежности 
локалне самоуправе. 
 Носилац : Стручна служба општине  
 Сарађује:Министарство унутрашњих послова - Одељење за ВС Пријепоље 
 Рок : I квартал 

 
7. Разматрање и предлагање лица за доделу признања и награда за  нарочите  успехе , 

односно за рад, дела и заслуге у организовању и спровођењу  задатака  у случају ванредних 
ситуација  и других послова заштите и спавања, 

            Носилац : Општински штаб за ванредне ситуације . 
            Сарађује : Министарство унутрашњих послова -надлежна служба Oдељења за ВС 
            Рок : I квартал 
 

8. Одржавање свечане седнице штаба за ВС  поводом 1. марта Светског Дана цивилне 
заштите, разматрање стања организованости и припремљености субјеката за заштиту и 
спасавање, и уручивање признања, 
 Носиилац : Општински штаб за ванредне ситуације 

  Сарађује :Министарство унутрашњих послова -надлежна служба Oдељења за ВС 
 Рок : 1.март  

 
9. Разматрање Извештаја о припремама за летњу сезону 2018. годину, предузимање 

превентивних и оперативних мера заштите од шумских пожара у шумским комплексима и 
пожара на отвореном  простору. 
 Носилац : : Општински штаб за ванредне ситуације 
 Сарађује:  Министарство унутрашњих послова - Одсек за превентивну заштиту 
 Рок : ІІ квартал 
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 10. Разматрање и упознавање са капацитетима Црвеног крста Србије - Општинске 
организације ЦК Прибој за деловање у несреће, достигнућа и изазови. 
  Носилац: Општински штаб за ванредне ситуације 
 Сарађује: ООЦК Прибој 
 Рок: IІ квартал 

   
       11. Разматрање стања склоништа  и изградње истих на територији општине Прибој у складу 

са постојећим прописима.  
   Носилац: Општински штаб за ВС. 
  Сарађује: Министарство унутрашњих послова -  Одељење за ВС и Одељење за  урбанизам 
   Рок: ІІ квартал  

 
12. Разматрање и усвајање достигнутог нивоа и степена обучености припадника јединице 

опште намене, Штаба за ванредне ситуације, органа привредних друштава и других 
правних лица од значаја за заштиту и спасавање, специјализованих јединица ЦЗ и 
обучености грађана. 
Носилац:Општински штаб за ванредне ситуације 

 Сарађује:Министарство унутрашњих послова - Надлежна служба Одељења за ВС 
 Рок:II квартал 
 

13. Сагледавање стања угрожености становништва са аспекта здравствене, социјалне и 
безбедносне угрожености, као и стања ветеринарске заштите на територији општине 
Прибој. 

 Носилац: Општински штаб за ванредне ситуације 
 Сарађује: Стручне службе и инспекцијске службе 
 Рок:II квартал 
 

14. Разматрање и усвајање Извештаја о стању извршених   превентивних и оперативних мера 
заштите од поплава за 2018. годину на територији општине Прибој на водама ІІ реда из 
надлежности општине. 

    Носилац: ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибоја 
  Сарађује: Надлежни општински органи 
    Рок:    ІІІ квартал 
 

    15. Разматрање стања заштите од  шумских пожара , стрних усева  и   спаљиваља   других 
остатака на отвореном простору        
 Носилац: Општински штаб за ВС  
 Сарађује: Ватрогасно спасилачка јединица  и инспектори превентивне заштите 
  Рок :   IІІ квартал 
 

 16. Разматрање програма за учешће на вежбама , обукама и стручном          усавршавању 
чланова штаба за ванредне ситуације у 2018. години 
  Носилац: Министарство унутрашњих послова -Сектор за ВС, Окружни штаб за ВС.  
  Сарађује: Министарство унутрашњих послова -Одељење за ВС 
   Рок:   ІІІ квартал 

 
 17. Разматрање стања спремности и оспособљености овлашћених и оспособљених правних 

лица на нивоу општине Прибој за извршавање задатака у области заштите и спасавања. 
             Носилац: Општински штаб за ВС 
             Сарађује: Стручна служба општине и оспособљена  правна лица 
             Рок.  ІІІ квартал 

 
  18. Разматрање извештаја о стању попуњености јединица опште  намене које образује 

општина Прибој 
  Носилац:  Општински штаб за ВС. 
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  Сарађује: Стручна служба Општине 
                Рок:  ІV  квартал 
 

 19. Разматрање извештаја о обучавању специјализованих јединица  цивилне заштите која 
је спроведена у 2017. години  

   Носилац: Општински штаб за ВС. 
   Сарађује:Министраство унутрашњих послова-Одељење за ВС и стручна служба Општине 

                Ро :   ІV квартал 
 

   20. Одржавање ванредних седница штаба по процени, у случају појаве ванредних догађаја, и 
евентуално проглашених ванредних  ситуација на територији општине Прибој.  
  Носилац: Општински штаб за ВС. 
 Сарађује: Министарство унутрашњих послова-Одељење за ВС и Окружни штаб за ВС   
Ужице 
  Рок: По потреби 

  
 21. Разматрање стања организованости и припремљености  привредних  субјеката  и 

оспособљених правних лица за наступајући зимски период, 2017/ 2018. Годину. 
Носилац: Општински штаб за ВС. 
Сарађује:Министарство унутрашњих послова-Одељење за ВС и оспособљена правна лица 
Рок : ІV квартал 

 
22. Разматрање и усвајање Анализе о достигнутом нивоу организације и  изграђености 

„Службе 112“ – Оперативног центра  у општини Прибој. 
 Носилац: Оперативни центар 
 Сарађује: Надлежни општински органи, 
  Рок:  ІV квартал 

 
23. Разматрање и усвајање Анализе достигнутог нивоа попуњености,  опремљености и 

оспособљености, формираних специјализованих јединица цивилне заштите које образује 
Одељење за ВС и јединица ЦЗ опште намене које образује локална самоуправа. 
 Носилац: Министарство унутрашњих послова - Одељење за ВС Пријепоље 
 Сарађује: Центар Министарства одбране 
 Рок:   ІV квартал 
 

24.  Разматрање извештаја о стању и снабдевености субјеката са обавезним средствима и 
опремом за личну , узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других 
несрећа у складу са Уредбом Владе РС. 
Носилац: Министарство унутрашњих послова - Одељење за ВС 
Сарађује: Привредна друштва и други субјекти 
Рок: ІV  квартал 

                                                                  
25. Разматрање стања заштите од неекслодираних убојних средстава на територији општине 

Прибој 
 Носилац: Општински штаб за ванредне ситуације 
 Сарађује: Министарство унутрашњих послова -Одељење за ВС и Стручне службе општине 
 Рок: IV квартал 

 
26. Упознавање са активностима у вези реализације пројекта "Прекограничне заштите и 

спасавања".  
 Носилац: Министраство унутрашњих послова -Одељење за ванредне ситуације 
 Сарађује: Директорат за ВС Црне Горе 
 Рок: IV квартал 
 

27. Разматрање и усвајање предлога Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне 
ситуације за 2019.годину 
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 Носилац: Општински штаб за ВС 
 Сарађује: Сви субјекти система ЗИС 
 Рок: IV квартал 

 
28. Разматрање других питања која се односе на спровођење мера заштите и спасавања у 

евентуалним случајевима настанка ванредних догађаја или ванредних ситуација 
(поплаве, пожари, снежни наноси, клизишта, хемијски акциденти, суша, саобраћајни удеси 
ширих разера итд.) 

 Носилац: Општински штаб за ВС 
 Сарађује: Сви субјекти система ЗИС 
 Рок: IV квартал 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
 01  Број: 02- 73 од  25.12.2017. године 

 
                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 

             
На основу члана 46. тачка 10. Статута Општине Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' 12/08), 

Скупштина општине Прибој, на седници одржаној  25.12.2017. године, донелa  је  
                                                             

О  Д  Л  У  К  У  
о давању сагласности  на Статут  Градске библиотеке Прибој 

 
 I   ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Градске библиотеке Прибој, који је донео Управни одбор 
установе број: 50 од  11.12.2017. године. 
 II   Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
  01 Број: 02 - 92  oд  25.12.2017. године  

 
                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 

 
На основу члана 46. тачка 10. Статута Општине Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' 12/08), 

Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 25.12.2017. године, донелa  је  
 

                                                              
О  Д  Л  У  К  У  

о давању сагласности  на Статут  ЈКП ''Услуга'' Прибој 
 

 I   ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут ЈКП ''Услуга'' Прибој, који је донео Надзорни одбор  јавног 
предузећа  број: 1865  од  17.11.2017. године. 
 II   Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
  01 Број: 02 - 91  oд  25.12.2017. године  

 
                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 
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 На основу члана 22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој'' бр.12/08), Скупштина 
општине Прибој на седници одржаној  25.12.2017. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

    О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА     
                ЈКП ''УСЛУГА'' ПРИБОЈ  ЗА  2018. ГОДИНУ 

 
 

 I    ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм  пословања ЈКП ''Услуга'' Прибој за 2018. годину, који је 
донео Надзорни одбор предузећа бр. 1962 од 30.11.2017. године. 
 
           II    Одлуку објавити у Службеном листу oпштине Прибој. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
   01 Број:  02 - 82 од  25.12.2017.године 

 
                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 

 
На основу члана 22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''бр.12/08), Скупштина општине 

Прибој на седници одржаној 25.12.2017. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈП ''ТОПЛАНА ПРИБОЈ'' ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

 I    ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм  пословања ЈП ''Топлана Прибој'' за 2018. годину, који је 
донео Надзорни одбор јавног предузећа дана 30.11.2017. године. 
 
           II     Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој. 
 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
       01 Број: 02 – 83  од  25.12.2017. године 

 
                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 

 
 
 
На основу члана  22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''бр.12/08), Скупштина општине 

Прибој на седници одржаној 25.12.2017. године,  донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА  УСТАНОВЕ  ЗА  

ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ''СПОРТСКИ  ЦЕНТАР'' ПРИБОЈ  ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

            I    ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Установе за физичку културу ''Спортски центар''  
Прибој за 2018. годину, који је донео Управни одбор установе бр.04/2017 од 13.12.2017. године. 
  



Број  10/2017                                                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
 

100 | С т р а н а  
 
 

          II    Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број: 02 – 84 од  25.12.2017. године 

 
 

                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 

 
На основу члана 22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''бр.12/08), Скупштина општине 

Прибој на седници одржаној 25.12.2017. године, донела је  
 
 

 О Д Л У К У 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  РАДА   

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ 
                   
 

            I    ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Центра за социјални рад Прибој за 2018. годину,  који 
је донео Управни одбор установе бр. 06-1118/17 од 12.12.2017. године. 
 
                 II     Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
   01 Број: 02 - 85  од  25.12.2017. године 

 
                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 

  
 На основу члана 22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''бр.12/08), Скупштина општине 
Прибој на седници одржаној 25.12.2017. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

      О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА    
                 ДОМА КУЛТУРЕ ''ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ'' ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 

 I  ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм  рада Дома културе ''Пиво Караматијевић'' Прибој за 2018. 
годину, који је донео Управни одбор установе бр. 02-186 од 11.12.2017. године. 
  
            II    Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 
 

                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 
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 На основу члана 22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''бр.12/08), Скупштина 
општине Прибој на седници одржаној 25.12.2017. године, донела је  
 

 О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА РЕГИОНАЛНЕ САНИТАРНЕ 

ДЕПОНИЈЕ ''БАЊИЦА'' д.о.о. НОВА ВАРОШ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

           I    ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Регионалне санитарне депоније ''Бањица'' д.о.о. 
Нова Варош за 2018.годину, који је усвојила Скупштина Регионалне санитарне депоније ''Бањица'' д.о.о. 
Нова Варош, бр.29/2017 од 05.12.2017. године. 
  
               II     Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
   01 Број: 02- 87 од  25.12.2017. године 

 
                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 

  
 На основу члана 22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој'' бр.12/08), Скупштина 
општине Прибој на седници одржаној  25.12.2017. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О   ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА  

ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

 I    ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Градске библиотеке Прибој за 2018. годину, који је 
донео Управни одбор установе бр. 48 од 11.12.2017. године. 
 
           II    Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број: 02 – 88 од 25.12.2017. године 

 
                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 

       На основу члана 22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''бр.12/08), Скупштина 
општине Прибој на седници одржаној 25.12.2017. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  РАДА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ ЗА  2018. ГОДИНУ 
 

 I   ДАЈЕ СЕ  сагласност на Програм рада Туристичке организације Прибој за 2018. годину, који 
је донео Управни одбор установе бр.1541 од 13.12.2017. године. 
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          II     Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.        
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број: 02 - 89  од  25.12.2017.године 

 
                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 

 
 На основу члана 22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''бр.12/08), Скупштина 
општине Прибој на седници одржаној 25.12.2017. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА  

    ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ПРИБОЈ ЗА  2018. ГОДИНУ 
 

 I    ДАЈЕ СЕ  сагласност на Програм  рада  Завичајног музеја Прибој  за 2018. годину  који је 
донео Управни одбор установе бр. 02 – 140 од 14.12.2017. године. 
 
            II    Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој. 
          
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
 01 Број: 02- 90  од 25.12.2017.године 

 
                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 

 
На основу члана 124. став 3. Закона о социјалној заштити (''Сл.гласник РС'' броj: 24/11) и члана 

46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист општине Прибој“ број 12/08, ) Скупштина 
општине Прибој, на седници одржаној  25.12.2017. године, донелa  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О   ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  ПРИБОЈ 
 

 
 I   ЗОРАН ПОЛИЋ, дипломирани правник из Прибоја, именује се за директора Центра за 
социјални рад Прибој, на мандатни период од четири године. 
             
            II     Решење објавити у ''Службеном листу Општине Прибој''. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 
      Директору  Центра за социјални рад Прибој истекао је четворогодишњи мандат. 
     Чланом 124. став 3. Закона о социјалној заштити прописано је да директора центра за социјални 
рад именује надлежни орган јединице локалне самоуправе, на основу конкурса, по прибављеном 
мишљењу управног одбора центра за социјални рад.  
     Чланом 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој, прописано је да Скупштине општине 
именује директоре јавних установа и организација чији је оснивач. 

Управни одбор Центра за социјални рад Прибој на седници одржаној 03.11.2017. године, 
поводом спроведеног конкурса за избор и именовање директора Центра за социјални рад Прибој, 
предлаже Скупштини општине Прибој да Зорана Полића именује за директора Центра за социјални рад 
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Прибој. Предложени кандидат испуњава све услове конкурса предвиђене Законом, а као досадашњи 
директор Центра за социјални рад Прибој успешно је обављао  ту функцију. 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања својим дописом од 14.11.2017. 
године број: 119-01-344/2017-09, обавестило је Скупштину општине Прибој да је сагласно да  се на  
дужност директора Центра за социјални рад Прибој, именује Зоран Полић, дипл. правник. 

Имајући у виду претходно одлучено је као у диспозитиву решења. 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01  Број: 02- 74 од  25.12.2017. године 

 
                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 

  
 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 25.12.2017. године донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
  О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

 ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ 
 
 

 I  Владан Радовић, дипломирани економиста, именује се за вршиоца дужности директора 
Туристичке организације Прибој, до именовања директора, а најдуже до шест 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 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 Прибој.  
           Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
  01 Број: 02-75  од 25.12.2017. године 

 
                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 

 
       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 25.12.2017. године донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
  О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ 

КУЛТУРУ  ''СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' ПРИБОЈ 
 

       I  Саво Спасојевић, дипломирани економиста, именује се за вршиоца дужности директора Установе 
за физичку културу ''Спортски центар'' Прибој, до именовања директора, а најдуже до  шест месеци. 
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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 
  01 Број: 02 – 76  од  25.12.2017. године 

 
                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 

 
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 

15/2016), члана 39. Одлукe о усклађивању пословања Јавног предузећа ''Топлана Прибој'' са Законом о 
јавним предузећима („Службени лист општине Прибој“, бр.11/2016) и члана 46. став 1. тачка 10. 
Статута општине Прибој („Службени лист општине Прибој“, бр. 12/08), Скупштина општине Прибој на 
седници одржаној 25.12.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ТОПЛАНА ПРИБОЈ '' 

  
   I   РАЗРЕШАВА СЕ  Зоран,Ратковић, дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа 
''Топлана Прибој''. 
             II   ИМЕНУЈЕ СЕ Срђан Ћирковић, дипл.инж.машинства за члана Надзорног одбора Јавног  
предузећа ''Топлана Прибој'', испред запослених. 
             III   Решење објавити у Службеном листу општине Прибој 

 
О б р а з л о ж е њ е: 

 
        Одредбама чланова 17-23. Закона о јавним предузећима и чланова 37-40. Одлукe о усклађивању 

пословања Јавног предузећа ''Топлана Прибој'' са Законом о јавним предузећима, утврђена је процедура 
и услови за именовање председника и чланова Надзорног одбора јавних предузећа. 

            Зоран Ратковић поднео је оставку на  функцију члана Надзорног одбора, јер је именован  за 
директора Јавног предузећа ''Топлана Прибој'', испред запослених за новог члана Надзорног одбора, 
предлаже се Срђан Ћирковић, дипл.инж.машинства. 

       Чланом 46. став1. тачка 10. Статута општине Прибој, утврђена је надлежност Скупштине у 
погледу именовања надзорних одбора јавних предузећа чији је оснивач. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
 01 Број: 02 -77 од  25.12.2017. године 

 
                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 
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 На основу члана 116. и 117.Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник 
РС'' бр.88/2017), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 25.12.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ     

 
 

       I   Разрешава се Спасо Јањушевић, дужности члана Школског одбора Машинско-електротехничке 
школе, представник Савета родитеља. 
     II       Именује се Слађан Јановић за члана Школског одбора Машинско-електротехничке школе,  
представник Савета родитеља. 
     III     Мандат именованом траје до истека мандата Школског одбора. 
     IV    Решење је коначно и  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: 88/2017), у члану 
115. прописано је  да је школски одбор орган управљања у школи. 

Чланом 116. 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 117. истог 
Закона прописано је да Скупштина општине може разрешити члана школског одбора пре истека 
мандата, на иницијативу овлашћеног предлагача.Спасу Јањушевићу, престало је својство члана у 
Савету родитеља. Савет родитеља као овлашћени предлагач, предложио је  да се у школски одбор 
именује Слађан Јановић. 

     Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
  01 Број: 02 -79  од 25.12.2017. године 

 
                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 

    

 На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник 
РС'''бр.88/2017), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 25.12.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

О.Ш. ''НИКОЛА ТЕСЛА'' ПРИБОЈСКА  БАЊА        
 

      I   Разрешава се Драган Цвијетић, дужности члана Школског одбора О.Ш. Никола Тесла,   
представник запослених. 
     II  Именује се Сања Матић за члана Школског одбора О.Ш. Никола Тесла, представник  запослених. 
     III   Мандат именованој траје до истека мандата Школског одбора. 
     IV  Решење је коначно и 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: 88/2017), у члану 
115. прописано је  да је школски одбор орган управљања у школи. 
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Чланом 116. 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 117. истог 
Закона прописано је да Скупштина општине може разрешити члана школског одбора пре истека 
мандата, на иницијативу овлашћеног предлагача.Драгану Цвијетићу је престао радни однос у школи. 
Наставничко веће као овлашћени предлагач, предложило је да се у школски одбор именује Сања 
Матић. 

     Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 
 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
   01 Број: 02 - 80   од  25.12.2017.године 

 
                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 

    

  На основу члана 116 и 117. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник 
РС'''бр.88/2017), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 25.12.2017. године, донела ј 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

     О.Ш ''ВУК КАРАЏИЋ''  
 

  I   Разрешава се Никола Тошић, дужности чланa Школског одбора О.Ш ''Вук Караџић'', 
представник родитеља. 
         II   Именује се Мирјана Јаворац за члана Школског одбора О.Ш ''Вук Караџић'', представник 
родитеља. 
            III  Мандат именованој траје до истека мандата Школског одбора. 
             IV Решење је коначно и 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: 88/2017), у члану 
115. прописано је  да је школски одбор орган управљања у школи. 

Чланом 116. 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 117. истог 
Закона прописано је да Скупштина општине може разрешити члана школског одбора пре истека 
мандата, на иницијативу овлашћеног предлагача Никола Тошић је изабран за директора друге установе 
и не може да обавља две функције. Савет родитеља као овлашћени предлагач, предложило је да се у 
школски одбор именује Мирјана Јаворац. 

                Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 
 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
   01 Број: 02 - 81  од  25.12.2017.године 

 
                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 
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     На основу члана 116 и 117. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник 
РС'''бр.88/2017), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 25.12.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

     O.Ш. '' БЛАГОЈЕ ПОЛИЋ'' 
 

  I    Разрешавају се Миломир Кашерић и Марија Шапоњић, дужности члана Школског одбора 
О.Ш ''Благоје Полић'', представници локалне самоуправе. 
   II    Именују се Радомир Никачевић и Зоран Шћеповић, за чланове Школског одбора О.Ш 
''Благоје Полић'', представници локалне самоуправе. 
             III    Мандат именованим траје до истека мандата Школског одбора. 
             IV    Решење је коначно и 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: 88/2017), у члану 
115. прописано је  да је школски одбор орган управљања у школи. 

Чланом 116. 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 117. истог 
Закона прописано је да Скупштина општине може разрешити члана школског одбора пре истека 
мандата, на иницијативу овлашћеног предлагача. Локална самоуправа као овлашћени предлагач, 
предлаже да се у школски одбор именују  нови чланови Радомир Никачевић и Зоран Шћеповић. 

         Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
   01 Број: 02-78  од 25.12.2017. године 

 
                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

II АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 
 На основу члана 13. Одлуке о стипендирању талентованих студената (''Сл. лист општине 
Прибој'', бр. 8/13 и 4/14), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 18.12.2017. године, 
доноси 

ОДЛУКУ 
о измени Одлуке о месечном износу стипендије за талентоване студенте 

и броју студената који остварују право на стипендију 
за школску 2017./18. годину 

 У Одлуци о месечном износу стипендије за талентоване студенте и броју студената који 
остварују право на стипендију за школску 2017./2018.годину (“Сл.лист општине Прибој“, број: 9/11) 01 
број: 06-473 од 31.10.2017. године у ставу 1, после речи: доделити до, број 10 замењује се бројем 15. 
 Поступак доделе стипендија биће спроведен у складу са Одлуком о стипендирању талентованих 
студената студената (''Сл. лист општине Прибој'', број: 8/13 и 4/14). 
 Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Прибој''. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  
01 број: 06-560  од  18.12.2017.  године  

 
                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                            Лазар Рвовић, дипл. правник ,с.р. 

___________________ 
 
 На основу члана 16. Одлуке о комуналним делатностима („Сл.лист општине Прибој, бр.5/2015) 
и члана 26. Пословника о раду Општинског већа (''Сл. лист општине Прибој'', бр.16/08), Општинско 
веће општине Прибој , на седници одржаној 18.12.2017. године, доноси 

ОДЛУКУ 
о давању сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга 

 Даје се сагласност на Одлуку о  ценама  комуналних услуга за воду и изношење смећа   
Надзорног одбора  ЈКП ''Услуга'' Прибој, број : 1489 од 13.09.2017. године. 
 Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Прибој''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  
01 број: 06-560  од  18.12.2017.  године  

 
                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                            Лазар Рвовић, дипл. правник ,с.р. 

___________________ 
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На основу чл. члана 76. став 1. тачка 6. Статута општине Прибој (Службени лист општине 
Прибој, број: 12/2008), члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, 
број:16/08) и члана 24. Правилника о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба 
и интереса грађана у области спорта („Сл.лист општине Прибој“, број: 2/2017 од 27.02.217. године) 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 18.12.2017.године, донело је:  

Р Е Ш Е Њ Е 

о расподели средстава за учешће у програмима и пројектима у области спорта за 2017.годину 

На основу члана 24. Правилника о одобравању и финансирању програма за задовољавање 
потреба и интереса грађана у области спорта („Сл.лист општине Прибој“, број: 2/2017 од 27.02.217. 
године), Општинско веће је средства планирана Одлуком о буџету за 2017. годину, раздео 4, глава 
4.16.2- Спортски савез Прибој, функција 810, апропријација 243-учешће у програмима и пројектима, 
економска класификација 481, у укупном износу од 2.500.000,00 динара, расподелило на спортске 
клубове и организације у следећим износима: 

број КОРИСНИК Средства за 
корисника 

1 Карате клуб ФАП 100,000.00 

2 Спортска дворана 300,000.00 

3 Карате клуб ''Обилић'' 100,000,00 

4 Женски одбојкашки клуб Прибој 100,000,00 

5 СУ Соко Лим 300,000.00 

6 ФК 033 60,000.00 

7 Спортско удружење ''Ганикус'' 360,000.00 

8 МЗ Крајчиновићи 95,000.00 

9 МЗ Кратово 150,000.00 

10 МЗ Саставци 435,000.00 

11 Женски кошаркашки клуб Прибој 150,000.00 

12 Железнички клуб планинара ,,Љесковац'' 350,000.00 

    2,500,000.,00 
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Обавезују се корисници средстава из диспозитива овога Решења да рационално користе 
одобрена средства и, у складу са позитивним прописима, информишу Општинско веће и Скупштину 
општине Прибој о утрошку предметних средстава. 

Пренос средстава са рачуна извршења буџета општине Прибој за спортске клубове и 
организације вршиће се на рачун Спортског савеза Прибој, по претходно поднетим захтевима 
Спортског савеза. Спортски савез је у обавези извршити правдање пренетих средстава Одељењу за 
друштвене делатности буџет и финансије. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком о буџету општине Прибој за 2017. ("Службени лист општине Прибој, бр. 12/2016 од 
27.12.2016. године, број 5/2017 од 24.05.2017 и број 8 од 25.09.2017. године) раздео 4, глава 4.16.2- 
Спортски савез Прибој, функција 810, апропријација 243-учешће у програмима и пројектима, 
економска класификација 481, утврђена су средства за финансирање програма и пројеката из области 
спорта за 2017. годину предвиђенау укупном износу од 2.500.000,00 динара.. 

Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 27.02.2017. године, донела је Правилник о 
одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта 
којим се ближе уређује начин доделе средстава спортским клубовима и организацијама. Сагласно 
одредбама предметног правилника Председник општине, Решењем 01 бр. 06-76 од 07.03.2017. године, 
образовао је Комисију за расподелу средстава у спорту и категоризацију спортских организација, са 
циљем да утврди предлог о додели средстава за реализацију годишњих и посебних програма. 

Комисија у саставу: Миломир Филиповић, Драгомир Минић, Саво Спасојевић, Денис Шарак и 
Филип Комарица, већином гласова донела је Предлог расподеле средстава, предвиђених буџетом 
Општине Прибој, намењених за подршку локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима за 2017. годину бр. 02-2769. који је достављен Општинском већу и садржи све елементе за 
распоред предметних средстава. 

Општинско веће је, на седници одржаној 18.12.2017. године у целости усвојила предметни 
предлог за распоред средстава за учешће у програмима и пројектима у области спорта за 2017. годину 
и одлучило као у ставу 1. диспозитива овога Решења. 

Став 2. и 3. диспозтива овога Решења прописује се обавеза достављања извештаја и рационалног 
коришћења средстава опредељених за ове намене, као и начин преноса и правдања предметних 
средстава за спортске клубове и организације. 

Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“ 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  

01 број: 06-560  од  18.12.2017.  године  
 
                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                            Лазар Рвовић, дипл. правник ,с.р. 

___________________ 
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III ЈАВИ ОГЛАС 
 На основу члана 48. став 1. Закона о културним добрима (''Сл. гласник РС'', број 71/94), 
Републички завод за заштиту споменика културе – Београд објављује 
 

ЈАВНИ ОГЛАС 
 

 Обавештавају се сопственици и корисници катастрских парцела и објеката на њима као и 
заинтересовани органи установе, да је покренут поступак за утврђивање заштићене околине манастира 
Бања код Прибоја, непокретог културног добра од изузетног значаја за Републику Србију (''Сл. гласник 
РС'', број 14/79), те да имају право да о томе дају своје мишљење.  
 Подручје заштите непокретности културног добра – споменика културе и његове околине на 
територији општине Прибој, у Прибојској Бањи (КО Бања) обухвата катастарске парцеле бр. 1303, 1304, 
1305, 1306, 1307, 1308. 1309, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 3324/2, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 
3331, 3332/1, 3332/2, 3350/2, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3363, 3364, 3365 у 
приватној својини и 3416, у државној својини. 
 Рок за давање мишљења је 30 дана од дана објављивања овог огласа. По истеку рока, сматраће 
се да је мишљење дато, а поступак утврђивања заштићене околине културног добра биће настављен.  
 Мишљење се, у писаној форми, доставља Републичком заводу за заштиту споменика културе – 
Београд, на адресу 11 118 Београд, Радослава Грујића бр. 11, са назнаком: Манастир Бања код Прибоја, 
јавни оглас.  

 
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ - БЕОГРАД 

                       _____________________ 
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