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Година 2023 Број 1 Прибој, 22.02.2023. године 
Излази по потреби 

Рок за рекламацију 10 дана 

 

 

 

I АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

На основу члана 29. став 1. тачка 6., члана 79. и 80. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), 

Уредбе о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину 

употребе („Службени гласник РС“, број 84/20), члана 65. Статута општине Прибој 

(„Службени лист општине Прибој“, број 1/19) и члана 14. Одлуке о организацији и 

функционисању цивилне заштите на територији општине Прибој („Службени лист 

општине Прибој“, број 5/22), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 

дана 30.12.2022. године,телефонским путем, доноси 

 

О Д Л У К У 

о образовању јединице цивилне заштите опште намене на територији општине 

Прибој 

Члан 1. 

Овом Одлуком образује се јединица цивилне заштите опште намене ради 

учествовања у гашењу пожара на отвореном, изградње и ојачавања заштитних насипа и 

црпљења воде, рашчишћавања из рушевина, предузимања активности при евакуацији, 

збрињавању и заштити живота и здравља угрожених људи, животиња, материјалних и 

културних добара и животне средине, као и за предузимање свих превентивних мера од 

настанка опасности на територији општине Прибој, и то: 

1. Вод цивилне заштите опште намене са укупно 30 припадника за предузимање 

мера на делу територије општине Прибој 
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Члан 2. 

Јединице цивилне заштите могу се ангажовати самостално или у садејству са 

другим снагама заштите и спасавања на територији општине Прибој, на основу 

наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације, и то у следећим ситуацијама: 

1. када се прогласи ванредна ситуација; 

2. у случају ванредног догађаја; 

3. када постоји непосредна опасност од настанка елементарне непогоде и 

техничко-технолошке несреће; 

4. у случају проглашења ванредног и ратног стања; 

5. у циљу обуке и увежбавања за спровођење мобилизације. 

Члан 3. 

Јединице цивилне заштите опште намене попуњавају се, на основу исказане 

потребе општине од војних обвезника, преко надлежног територијалног органа 

Министарства одбране у складу са прописима.  

Изузетно, попуна јединица цивилне заштите опште намене може се вршити и 

доборовољцима. 

Попуњавање јединица добровољцима прописано је Уредбом о јединицама 

цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину употребе. 

Члан 4. 

Водови цивилне заштите опремају се одговарајућом опремом и материјално-

техничким средствима која су неопходна за личну заштиту припадника и за 

спровођење и извршавање задатака цивилне заштите. 

Члан 5. 

Средства и опрему из члана 4. ове Одлуке обезбеђује јединица локалне 

самоуправе, у складу са утврђеном личном и материјалном формацијом јединице 

цивилне заштите. 

Приликом извршавања задатака цивилне заштите припадници јединице цивилне 

заштите морају бити јасно обележени. 

Пропис о униформи, ознакама цивилне заштите, ознакама функција и 

специјалности, знаку цивилне заштите и личној карти припадника цивилне заштите 

доноси министар. 

Члан 6. 

Послове попуне, саопштавања, распореда, обуке, опремања и мобилизације ове 

јединице вршиће надлежна служба Општинске управе Прибој.  
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Припадник цивилне заштите је дужан да се одазове на позив надлежног органа 

за учешће у акцијама заштите и спасавања. 

Припадник цивилне заштите је дужан да се одазове на позив надлежног органа 

за обуку. 

Припадници цивилне заштите дужни су да се јаве на одређено место и у 

одређено време и да учествују у акцијама заштите и спасавања. 

У извршавању задатака заштите и спасавања примењују се општи прописи о 

безбедности и здрављу на раду. 

Члан 7. 

Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Прибој“ и доставиће се Одељењу за ванредне ситуације у Пријепољу, Центру 

МО Ужице и архиви Општинске управе. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 87-24 од 30. 12.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 
 

 

 

 

На основу члана 29. став 1. тачка 6., члана 79. и 80. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), 

Уредбе о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину 

употребе („Службени гласник РС“, број 84/20), члана 65. Статута општине Прибој 

(„Службени лист општине Прибој“, број 1/19) и члана 14. Одлуке о организацији и 

функционисању цивилне заштите на територији општине Прибој („Службени лист 

општине Прибој“, број 5/22), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 

дана 30.12.2022. године, телефонским путем, доноси 

 

О Д Л У К У 

о образовању специјализоване јединице за узбуњивање на територији општине 

Прибој 

Члан 1. 

Овом Одлуком образује се специјализована јединица за узбуњивање, за потребе 

оперативног деловања у акцијама заштите и спасавања људи и материјалних добара на 

територији општине Прибој, и то: 
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1. Вод за узбуњивање општине Прибој, са укупно 35 припадника. 

Члан 2. 

Вод се ангажује ради обавештавања становништва о наступајућој или насталој 

опасности, ради хитног поступања у циљу заштите живота и здравља људи, путем 

система за јавно узбуњивање, укључивањем сирена на територији општине Прибој. 

Члан 3. 

Специјализована јединица за узбуњивање попуњава се на основу исказане 

потребе општине од војних обвезника, преко надлежног територијалног органа 

Министарства одбране у складу са прописима.  

Члан 4. 

Изузетно од члана 3. ове Одлуке попуна специјализоване јединице за 

узбуњивање може се вршити и доборовољцима. 

Попуњавање јединица добровољцима прописано је Уредбом о јединицама 

цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину употребе. 

Послове попуне, саопштавања, распореда, обуке, опремања и мобилизације ове 

јединице вршиће надлежна служба Општинске управе Прибој.  

Члан 5. 

Припадници специјализоване јединице за узбуњивање дужни су да се јаве на 

одређено место и у одређено време и да учествују у акцијама заштите и спасавања. 

У извршавању задатака заштите и спасавања примењују се општи прописи о 

безбедности и здрављу на раду. 

Члан 6. 

Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Прибој“ и доставиће се Одељењу за ванредне ситуације у Пријепољу, Центру 

МО Ужице и архиви Општинске управе. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 87-25 од 30. 12.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 65. Статута 

општине Прибој („Службени лист општине Прибој“, бр. 3/2019), Општинско веће 

Општине Прибој, на                   седници одржаној дана 30.12.2022. године, телефонским путем, 

доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА 

НАКНАДУ   ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА И МАЧАКА 

ЛУТАЛИЦА ИЛИ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД 

НАПАДА ПАСА ЛУТАЛИЦА НА ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ 

 

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређује се поступак и начин решавања захтева грађана за 

накнаду штете настале услед уједа паса и мачака луталица или материјалне штете 

настале услед напада паса луталица на домаће животиње, на територији општине 

Прибој. 

 

 

Члан 2. 

Под псом или мачком луталицом у смислу овог Правилника сматрају се пас 

односно мачка који немају власника односно држаоца, који су необележени (без 

уграђеног чипа/ушне маркице) а затекну се на јавној површини општине Прибој. 

Под домаћим животињама које су биле изложене нападу подразумевају се 

овце, свиње и говеда. 

 

                 Члан 3. 

Оштећено лице је обавезно да поднесе писану пријаву о насталом штетном 

догађају комуналној инспекцији Општинске управе општине Прибој у року од 24 

часа од када је штета настала. 

Изузетно, услед уједа пса или мачке а због медицинске интервенције, 

односно задржавања, тај рок се може продужити, најдуже до 72 сата од момента 

уједа. 

 

             Члан 4. 

Пријава из члана 3. овог Правилника садржи податке о оштећеном лицу (име 

и презиме, адреса становања, ЈМБГ), место, датум и час насталог догађаја и кратак 

опис догађаја. 

Оштећено лице је обавезно да у пријави наведе све околности везане за 
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критичан догађај, евентуалне сведоке и уколико је могуће опише пса (мачку) од кога 

је претрпело штету. 

Оштећено лице је у обавези да са комуналним инспектором оде на лице 

места, уколико је то неопходно, ради даљег утврђивања чињеница везаних за штетни 

догађај. 

Члан 5. 

Комунални инспектор је дужан да у сарадњи са надлежном ветеринарском 

станицом на територији општине Прибој организује предузимање корака у циљу 

идентификације пса или мачке (на основу постојећег чипа утврђује се њихов 

власник или држалац), односно да у случају необележене животиње прикупља 

доказе у циљу утврђивања да ли ухваћени пас односно мачка имају власника 

односно држаоца. 

Члан 6. 

Оштећено лице је у обавези да се након уједа, у најкраћем року, јави у 

надлежну здравствену установу ради збрињавања. 

Оштећено лице је такође у обавези да о штетном догађају без одлагања 

обавести и Полицијску станицу у Прибоју  како би надлежна лица сачинила службену 

белешку. 

Члан 7. 

Оштећено лице Општинској управи општине Прибој може да поднесе Захтев 

за накнаду штете услед уједа напуштених животиња (пас, мачка) односно Захтев за 

накнаду материјалне штете настале услед напада паса луталица на домаће 

животиње. 

Захтев за накнаду штете у смислу става 1.овог члана оштећено лице 
може да 

поднесе најкасније 8 дана од дана штетног догађаја. 

Рок из става 2. овог члана може се продужити из објективних разлога 

(временски период лечења, прибављање медицинске документације) али не дуже од 

15 дана од дана настанка штетног догађаја, под условом да је оштећени поднео 

пријаву комуналном инспектору у року предвиђеним чланом 3. овог Правилника. 

Захтев за накнаду штете из става 1. овог члана мора да садржи веран опис 

самог догађаја и његову локацију, опис пса или мачке (по могућству и фотографију), 

ближи опис претрпљених повреда или штете настале на домаћим животињама као и 

све потребне податке о непосредним сведоцима догађаја. 

Члан 8. 

Уз захтев за накнаду штете оштећено лице дужно је да достави 

документацију (оригинал или оверену фотокопију) којом ће оправдати поднети 

захтев и приложити доказе о насталом штетном догађају. 

Уз захтев оштећено лице обавезно доставља: 

1) фотокопију личне карте, односно извод из матичке књиге рођених за 

малолетно лице; 

2) записник комуналног инспектора о штетном догађају, нарочито ради 

утврђивања чињенице да је случај пријављен у року из члана 3. овог Правилника; 
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3) службену белешку издате од стране Полицијске станице Прибој 

4) комплетну медицинску документацију која се односи на повреду насталу 

услед уједа пса или мачке 

5) друге доказе који могу бити од значаја за решавање по захтеву. 

 

Члан 9. 

Општинска управа општине Прибој испитује поднете захтеве из члана 7. овог 

Правилника и то тако што уколико утврди да су исти основани захтеве доставља 

Општинском правобранилаштву општине Прибој ради закључења вансудског 

поравнања са оштећеним. 

Општинско веће општине Прибој својом одлуком утврђује износ накнаде 

штете из члана 1. овог Правилника, који ће Општинско правобранилаштво општине 

Прибој примењивати приликом закључивања вансудског поравнања. 

Уколико не постоји могућност закључења вансудског поравнања са 

оштећеним Општинско правобранилаштво општине Прибој доставља Општинској 

управи писано обавештење са разлозима због којих споразум није постигнут. 

У случају када Општинска управа, као првостепени орган, утврди да поднети 

захтеви нису основани, да су неблаговремени, непотпуни или поднети од стране 

неовлашћеног лица, доноси одлуку којом исте одбија/одбацује. 

У поступку по жалби на одлуке Општинске управе другостепени орган је 

Општинско веће општине Прибој. 

 

Члан 10. 

Приликом разматрања поднетих захтева а нарочито захтева за накнаду 

материјалне штете настале услед напада паса луталица на домаће животиње узеће се 

у обзир и допринос оштећеног настанку штете (да ли су животиње биле довољно 

обезбеђене 

– простор или објекат у којем се чувају, место где су се налазиле у тренутку 

настанка штете). 

             Када се домаће животиње налазе на пашњаку/ливади или у објекту (штала) 

простор у којем се чувају мора бити ограђен и обезбеђен на начин којим се 

онемогућава прилазак паса луталица. 

 

Члан 11. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у 

„Службеном листу општине Прибој“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 355-303 од 30. 12.2022. године 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

  Лазар Рвовић, дипл. правник 
 

 

 

 

На основу члана 12. Одлуке о награђивању талентованих студената поводом 

Дана општине („Сл лист општине Прибој“, бр. 7/18) и утврђене Коначне ранг листе од 

30.01.2023. године, Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 30.01.2023. 

године, донело је следећу 

 

ОДЛУКУ 

о награђивању талентованих студената поводом Дана општине 

 

Члан 1. 

 

Новчана награда у износу од по 130.000,00 динара додељује се следећим 

студентима: 

 

1. Милош Соковић, Медицински факултет, Београд 

2. Јована Мијушковић, Факултет медицинских наука, Крагујевац 

3. Азра Меховић, Факултет техничких наука, Чачак 

4. Кристина Спајић, Медицински факултет, Нови Сад 

5. Лука Драгутиновић, Медицински факултет, Београд 

6. Биљана Марковић,Факултет техничких наука, Чачак 

7. Ена Гогалић, Факултет медицинских наука, Крагујевац 

8. Данило Мићановић, Медицински факултет, Београд 

9. Тања Бекоња, Медицински факултет, Београд 

10. Давид Пилица, Медицински факултет, Београд 

11. Милош Милићевић, Математички факултет, Београд 

12. Теодора Савић, Биолошки факултет, Београд 

13. Марко Никитовић, Математички факултет, Београд 

14. Амила Исламагић, Економски факултет, Београд 

15. Ана Гудурић, Факултет техничких наука, Чачак 

16. Филип Драгутиновић, Факултет техничких наука, Нови Сад 

 

Члан 2. 

Номинални износ новчане награде је 130.000,00 динара и исти ће бити исплаћен 

једнократно, у целости. 

 

Члан 3. 

Одлуку објавити у “Службеном листу општине Прибој”. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број:67-7  од 30.01.2023. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 
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На основу члана 17. Одлуке о јавним признањима и наградама општине Прибој 

(''Сл. Лист општине Прибој'', бр. 2/2009) и Закључка Већа 02 број:67-6  од 30.01.2023. 

године, Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 30.01.2023. године, 

донело је следећу  

ОДЛУКУ 

о награђивању студената,  

за резултате које су остварили у току студирања, за посвећеност науци и допринос 

који су кроз науку дали промоцији општине Прибој  

 

Члан 1. 

Новчана награда у износу од по 130.000,00 динара додељује се следећим 

студентима: 

1. Милица Папић, Факултет организационих наука, Београд 

2.  Василије Голе, Правни факултет, Београд 

 

Члан 2. 

 Номинални износ новчане награде је  130.000,00 динара и исти ће бити  

исплаћен једнократно у целости. 

Члан 3. 

      Одлуку објавити у ” Службеном листу општине Прибој”. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број:67-8  од 30.01.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

  Лазар Рвовић, дипл. Правник 

 

 

На основу члана 65.Статута општине Прибој (''Службени лист општине 

Прибој'', број:1/19), члана 33.Закона о заштити ваздуха (''Службени гласник РС'', 

број: 36/09, 10/13 и 26/2021 – др. закон), Општинско веће општине Прибој, на 

седници одржаној дана 30.01.2023. године, донело је 

 

О Д Л У К У 

 

           О УСВАЈАЊУ 

ЗАЈЕДНИЧКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ОДРЖИВУ КЛИМУ И ЕНЕРГИЈУ 

ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА 

 

1. Усваја се докумет „ЗАЈЕДНИЧКИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОДРЖИВУ 

КЛИМУ И ЕНЕРГИЈУ (JOIN SECAP) ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА. 

 

2. Ова одлука ће се објавити у "Службеном листу општине Прибој". 
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3. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном 

листу општине Прибој". 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Општина Прибој је, на основу одлуке Скупштине општине Прибој број 02-40 од 

24.09.2018. године, приступила иницијативи „Споразум градоначелника за климу и 

енергију“, у оквиру коje је израђен Заједнички аквиони план за одрживу климу и 

енергију Златиборског округа (JOIN SECAP). 

Споразум градоначелника за климу и енергију је добровољна иницијатива и 

потписници не сносе никакве последице за евентуално неиспуњење планираних 

циљева. Придруживање иницијативи не подразумева увођење додатних намета за 

грађане или предузетнике као што су еколошке таксе и слично. Слично томе,Општина 

није дужна да директно обезбеди финансијска средства или учествује у  финансирању 

спровођења мера за смањење емисија мимо свог директног утицаја, али је разумно 

претпоставити да ће Општина (као и сви други актери) морати да обезбеди примену 

политике одрживог развоја, који ће резултирати смањењем емисија. 

Додатна предност придруживања иницијативи Споразума градоначелника за 

климу и енергију је могућност коришћења SECAP-a у стратегији развоја општине од 

2020, пошто је SECAP био део тренутне стратегије.Исто тако, поседовање SECAP-a 

или еквивалентног планског документа јасан је знак политичке посвећености, што је 

један од услова за пријаву на део програма ЕУ који подржава постизање циљева 

SECAP-a. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 501-1 од 30.01.2023.године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

 

 

 

На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. 

гласник РС",  бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - 

др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 

128/2020 -  др. закон), на предлог Саветa за безбеденост саобраћаја на путевима, 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној дана 09.02.2023. године, 

доноси 

 

ПРОГРАМ 

за рад Саветa за безбеденост саобраћаја на путевима за 2023. годину 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Програмом за рад Саветa за безбеденост саобраћаја на путевима за 2023. годину 

(у даљем тексту: Програм) утврђују се циљеви, мере и активности у оквиру кључних 

области рада, рокови, финансијска средства и одговорни субјекти за спровођење истих, 
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предвиђени законским и подзаконским прописима о безбедности саобраћаја на 

путевима у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 

Члан 2. 

У складу са чланом 17, 18 и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, 

средства за реализацију Програма предвиђена су Одлуком о буџету општине Прибој за 

2023. годину, у висини од 5.200.000,00 динара, од наплаћених новчаних казни за 

прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на 

путевима и биће усмерена за спровођење мера и активности у оквиру кључних области 

рада које представљају саставни део овог Програма. 

Члан 3. 

Коришћење наведених средстава из члана 2. овог Програма биће засновано на 

принципу финансирања програмских задатака из реалних извора и у динамици која 

обезбеђује реализацију расхода по утврђеним приоритетима Саветa за безбеденост 

саобраћаја на путевима до нивоа реализованих прихода. 

Члан 4. 

Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности 

реализују се према степену приоритета које одреди Савет за безбеденост саобраћаја на 

путевима. 

Члан 5. 

У складу са чланом 9. ставом 2. тачком 15. Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима и чланом 30. Правилника о раду Савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима ("Сл. Гласник РС", бр. 8/2020) координатор доставља Агенцији 

на сагласност путем ИСА апликације. 

 

II РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

Члан 6. 

Средства за реализацију дефинисана у члану 2. Програма, сходно одредбама 

Закона о безбедности саобраћаја на путевима и Правилника о раду Савета за 

координацију послова безбедности саобраћаја на путевима, користиће се за мере и 

активности описане у табели. 
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Област рада: Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  Постављање заштитних одбојних 

ограда 

Постављање заштитних одбојних 

ограда 

04/2023 1.000.000,00 НК Председник 

општине 

2.  Постављање техничких средстава за 

успоравање саобраћаја 

(саобраћајних платформи, вибро-

акустичних трака и 

ретрорефлектујућих маркера). 

Постављање техничких средстава за 

успоравање саобраћаја 

07/2023 700.000,00 НК Председник 

општине 

3.  Постављање саобраћаних огледала 

на раскрсницама где је прегледност 

смањена 

Постављање саобраћаних огледала на 

раскрсницама где је прегледност 

смањена 

04/2023 400.000,00 НК Председник 

општине 

4.  Израда пројектно-техничке 

документација за промену режима 

саобраћаја на локацијама 

Израда пројектно-техничке 

документација за промену режима 

саобраћаја на локацијама 

12/2023 100.000,00 НК Председник 

општине 

5.  Обезбеђење зоне школе „Бранко 

Радичевић“ и предшколске установе 

„Невен“, Стари Прибој 

Обезбеђење зоне школе „Бранко 

Радичевић“ и предшколске установе 

„Невен“, Стари Прибој (постављање 

саобраћајних стубића на тротоару дуж 

улице у зони школе и вртића) 

10/2023 400.000,00 НК Председник 

општине 

6.  Постављање саобраћајног знака са 

уграђеним доплер радаром 

Постављање саобраћајног знака са 

уграђеним доплер радаром на 2 

локације 

12/2023 ---------- БЈЛС Председник 

општине 

 2.600.000,00  

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или 

прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
 

Област рада: Рад савета 

Р. бр. Мера Активност Рокови Финансијска Извори Одговорни 
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средства финансирања 

(*) 

субјекти 

1.  Дневнице за рад Савета за одржане 

седнице 

Дневнице за рад Савета за одржане 

седнице 

12/2023 100.000,00 НК Председник 

општине 

2.  Накнада члановима радне групе 

(радном телу) 

Накнада члановима радне групе 

(радном телу) 

12/2023 50.000,00 НК Председник 

општине 

3.  Стручно усавршавање чланова савета 

у области безбедности саобраћаја 

Стручно усавршавање чланова савета 

у области безбедности саобраћаја 

12/2023 50.000,00 НК Председник 

општине 

 200.000,00  

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или 

прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

Област рада: Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  Израда и набавка публикација за 

децу предшколског и децу нижих 

разреда основних школе (брошура, 

бојанки, меморијских картица и 

осталих наставних учила.) 

Израда и набавка публикација за децу 

предшколског и децу нижих разреда 

основних школе 

09/2023 50.000,00 НК Председник 

општине 

2.  Едукација деце и превоз до 

саобраћајног полигона 

Едукација деце и превоз до 

саобраћајног полигона 

09/2023 100.000,00 НК Председник 

општине 

3.  Реализацији пројекта "Пажљивкова 

смотра" што подразумева новчане 

награде и одликовања за 

најуспешније ђаке и њихове 

наставнике, превоз деце, дневнице за 

ангажована стручна лица, штампање 

тестова и осталог промотивног 

материјала као и кетеринг услуге 

Реализацији пројекта "Пажљивкова 

смотра" 

12/2023 300.000,00 НК Председник 

општине 

4.  Подршка оснивању и оснаживању Подршка оснивању и оснаживању 12/2023 400.000,00 НК Председник 
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саобраћајних секција у 

заинтересованим школама 

саобраћајних секција у 

заинтересованим школама (набавка 9 

школских бицикала и обележавање 

школских полигона за вожњу 

бицикла) 

општине 

 850.000,00  

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или 

прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
 0 

Област рада: Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  Набавка ауто - седишта за децу и 

подела уз едукацију о правилном 

коришћењу 

Набавка ауто - седишта за децу и 

подела уз едукацију о правилном 

коришћењу 

07/2023 600.000,00 НК Председник 

општине 

2.  Штампање и подела промотивног 

материјала и публикација на 

билбордима, као и путем медија 

(радио и телевизија) за спровођење 

националне кампање у циљу 

спречавања вожње под утицајем 

алкохола, кампање у циљу 

спречавања брзе вожње и кампање у 

циљу повећања степена употребе 

сигурносног појаса и кампање у 

циљу повећања коришћења ауто 

седишта за децу   

Штампање и подела промотивног 

материјала и публикација на 

билбордима, као и путем медија 

10/2023 50.000,00 НК Председник 

општине 

3.  Одржавање програма ''Пажљивкова 

правила у саобраћају'' уз помоћ 

Агенције за безбедност саобраћаја уз 

Одржавање програма ''Пажљивкова 

правила у саобраћају'' уз помоћ 

Агенције за безбедност саобраћаја уз 

12/2023 200.000,00 НК Председник 

општине 
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набавку и поделу флуоросцентних 

или ретро-рефлектујућих поклона за 

ђаке прваке 

набавку и поделу флуоросцентних или 

ретро-рефлектујућих поклона за ђаке 

прваке 

4.  Промоција предавања ''Још увек 

возим'' реализоваће лица са 

инвалидитетом коју су стекли у 

саобраћајним незгодама 

Промоција предавања ''Још увек 

возим'' реализоваће лица са 

инвалидитетом коју су стекли у 

саобраћајним незгодама 

12/2023 100.000,00 НК Председник 

општине 

5.  Промоција безбедног учешћа у 

саобраћају за пензионере у сарањи са 

уружењем пензионера уз поделу 

кишобрана и цегера са 

флуоресцентним материјалима 

Промоција безбедног учешћа у 

саобраћају за пензионере у сарањи са 

уружењем пензионера уз поделу 

кишобрана и цегера са 

флуоресцентним материјалима 

12/2023 50.000,00 НК Председник 

општине 

 1.000.000,00  

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или 

прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 

 

Област рада: Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  Анализа стања безбедности 

саобраћаја на појединим местима са 

предлогом мера – средства су 

планирана као надокнада стручној 

комисији 

Анализа стања безбедности саобраћаја 

на појединим местима са предлогом 

мера 

12/2023 100.000,00 НК Председник 

општине 

 100.000,00  

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или 

прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
 1 

Област рада: Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја 
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Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  Моторна тестера за сечење метала и 

неметала за потребе опремања 

Ватрогасне јединице у Прибоју 

Набавка моторне тестере за сечење 

метала и неметала 

12/2023 270.000,00 НК Председник 

општине 

2.  Тест траке за утврђивање присуства 

психоактивних супстанци– 50 ком 

Тест траке за утврђивање присуства 

психоактивних супстанци– 50 ком 

06/2023 80.000,00 НК Председник 

општине 

3.  Ручне батеријске лампе – 5 ком Ручне батеријске лампе – 5 ком 06/2023 100.000,00 НК Председник 

општине 

4.  Набавка мотоцикла за потребе 

саобраћајне полиције ПС Прибој 

Набавка мотоцикла за потребе 

саобраћајне полиције ПС Прибој 

12/2023 ---------- БЈЛС Председник 

општине 

 450.000,00  

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или 

прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 2 

Област рада Финансијска 

средства 

Проценат по 

областима 

Унапређење саобраћајне инфраструктуре 2.600.000,00 50,00 % 

Рад савета 200.000,00 3,85% 

Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 850.000,00 16,35 % 

Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 1.000.000,00 19,23 % 

Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 100.000,00 1,92 % 

Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја 450.000,00 8,65 % 

 

УКУПНО: 5.200.000,00 100,00 % 

 3 
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На основу члана 65. Статута општине Прибој (''Службени лист општине 

Прибој'', број 1/19) и Извештаја Комисије о извршеном редовном попису, Општинско 

веће општине Прибој, на седници одржаној 22.02.2023. године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза 

на дан 31.12.2022. године 

 

             I   Усваја се извештај Комисије о извршеном  попису имовине и обавеза 

Општинске управе  Прибој, који је поднела Комисија за  попис, са стањем на дан 31. 

децембар 2022. године. 

            II  Комисија за  попис имовине и обавеза именована је решењем 04 број 404-84  

од 30.11.2022.  године, у следећем саставу: 

                  Чланови комисије :  

   1. Марина Ћеха, председник  

      2. Глишо Раковић,члан 

    3. Вера Пузовић, члан. 

              Задатак Комисије био је да изврши попис имовине и средстава, придржавајући 

се Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника 

буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем (“Сл.гласник РС“, бр. 33/15 и 108/18) зграда, основних средстава, 

средстава за рад, материјала и ситног материјала и готовог новца код Управе за трезор, 

као и попис обавеза и потраживања и да достави извештај о извршеном редовном 

попису. 

            III На основу датог мишљења стручних служби, Комисија за попис предлаже 

расходовање  основних средстава,  чија је укупна набавна  вредност  325.059,33  

динара, а исправка вредности 325.059,33  динара и неотписана садашња вредност 0,00 

динара, из следећих разлога: техничке неисправности, oштећења и застарелости и да се 

искњижи из књиговодствене евиденције на терет капитала-извора нефинансијске 

имовине у сталним  средствима . 

 

            IV  Врши се отпис основних средстава преме следећем списку: 

Ре

д. 

бр. 

Инв. 

број 

Назив Годин

а 

набав

ке 

Цена по 

јединици 

К

о

м

. 

Износ 

набавне 

вредности 

Износ 

исправке 

вредности 

Сада

шња 

вред

ност 

1 00009

7 

Телефонски 

сто  

1983. 40,27 1 40,27 40,27 0,00 

2 00023

1 

Конференцијс

ка столица 

1989. 2.296,45 1 2.296,45 2.296,45 0,00 

3 00029

2 

Дактилографс

ка столица  

1994. 11.184,17 1 11.184,17 11.184,17 0,00 

4 00036

2 

Штампач 

EPSON LX 

1170 

2003. 28.194,78 1 28.194,78 28.194,78 0,00 

5 00039

8 

Компјутер 2003. 20.239,59 1 20.239,59 20.239,59 0,00 

6 00039 Монтор 2003. 20.239,59 1 20.239,59 20.239,59 0,00 
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9 

7 00041

2 

Штампач 

ласерски 

HP1010 

2004. 11.558,80 1 11.558,80 11.558,80 0,00 

8 00046

8 

Скенер HP 

2400 

2006. 22.469,68 1 22.469,68 22.469,68 0,00 

9 00050

2 

Компјутер  2007. 16.608,50 1 16.608,50 16.608,50 0,00 

10 00051

4 

Радна фотеља 2007. 5.404,40 1 5.404,40 5.404.40 0,00 

11 00051

8 

Радна фотеља 2007. 5.404,40 1 5.404,40 5.404,40 0,00 

12 00052

7 

Радна фотеља 2007. 5.404,40 1 5.404,40 5.404,40 0,00 

13 00054

3 

Радна фотеља 2007. 5.404,40 1 5.404,40 5.404,40 0,00 

14 00056

9 

Радна фотеља 2007. 6.230,40 1 6.230,40 6.230,40 0,00 

15 00057

5 

Радна столица  2007. 4.100,50 1 4.100,50 4.100,50 0,00 

16 00057

8 

Радна столица  2007. 4.100,50 1 4.100,50 4.100,50 0,00 

17 00058

0 

Радна столица  2007. 4.100,50 1 4.100,50 4.100,50 0,00 

18 00059

9 

Компјутер  2007. 18.185,66 1 18.185,66 18.185,50 0,00 

19 00068

5 

Лап топ 

Tochiba 

2013. 73.989,00 1 73.989,00 73.989,00 0,00 

20 00072

6 

Лаптоп Asus 2014. 48.513,34 1 48.513,34 48.513,34 0,00 

21 00073

9 

Штампач 

ласерски A4 

HP P1102 

2016. 11.390,00 1 11.390,00 11..390,00 0,00 

 УКУПНО :  325.059,33  325.059,33 325.059,33  

            

 V  На основу датог мишљења стручних служби, Комисија за попис предлаже 

расходовање  ситног инвентара  који  је достављен  у прилогу, чија је укупна набавна  

вредност  92.956,60 динара, исправка вредности  92.956,60 динара и неотписана 

садашња вредност 0,00 динара, услед техничке неисправности, oштећења и 

застарелости и да се искњижи из књиговодствене евиденције. 

 

            VI  Врши се отпис ситног инвентара преме следећем списку: 

Ред

. 

бро

ј 

Инв. 

број 

Назив Годин

а 

набавк

е 

Цена по 

јединици 

Ко

м. 

Износ 

набавне 

вредност

и 

Износ 

исправке 

вредност

и 

Садашњ

а 

вредност 

1 80000

7 

Фиксни 

телефон  

1985. 80,00 1 80,00 80,00 0,00 
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2 80009

4 

Кварцна 

пећ  

2002. 1.950,00 1 1.950,00 1.950,00 0,00 

3 80009

9 

Кварцна 

пећ  

2002. 1.950,00 1 1.950,00 1.950,00 0,00 

4 80011

2 

Решо  2003 2.500,00 1 2.500,00 2.500,00 0,00 

5 80019

9 

Зидни сат 

портирниц

а 

2007 517,00 1 517,00 517,00 0,00 

6 80021

1 

Стона 

стега 

2007. 500,00 1 500,00 500,00 0,00 

7 80021

4 

Звучници  2007 1.144,60 1 1.144,60 1.144,60 0,00 

8 80024

3 

Усисивач  2007. 5.425,00 1 5.425,00 5.425,00 0,00 

9 80025

9 

Пиштољ за 

фарбање 

2007. 1.920,00 1 1.920,00 1.920,00 0,00 

10 80037

3 

Зидни сат  2014 1.710,00 1 1.710,00 1.710,00 0,00 

11 80050

1 

Тастатура  2017. 420,00 1 420,00 420,00 0,00 

12 80055

7 

Усисивач 

аутограна 

2019. 7.650,00 1 7.650,00 7.650,00 0,00 

13 80059

4 

Гуме  2019. 5.800,00 4 23.200,00 23.200,00 0,00 

14 80059

5 

Гуме  2019. 3.700,00 4 14.800,00 14.800,00 0,00 

15 80053

7 

Гуме  2018. 5.300,00 4 21.200,00 21.200,00 0,00 

16 80060

6 

Усисивач  2020. 7.990,00 1 7.990,00 7.990,00 0,00 

 УКУПНО 

: 

 48.556,60  92.956,60 92.956,60  

 

            V  На основу датог мишљења стручних служби, Комисија за попис предлаже 

расходовање  ситног инвентара  који  је достављен  у прилогу, чија је укупна набавна  

вредност  92.956,60 динара, исправка вредности  92.956,60 динара и неотписана 

садашња вредност 0,00 динара, услед техничке неисправности, oштећења и 

застарелости и да се искњижи из књиговодствене евиденције. 

 

            VI  Врши се отпис ситног инвентара преме следећем списку: 

 

VII  Ради економичности самог поступка отписа, отписана средства  предати 

најближој откупној станици као отпад . 

VIII  Ову Одлуку доставити Одељењу за друштвене делатности, финансије и 

буџет и архиви. 

IX   Одлуку објавити у „Службеном листу општине Прибој“ 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 404-7 од  22.02.2023. године 

 

                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                    Лазар Рвовић, дипл. 

правник 

  

На основу чл. члана 61. став 1. тачка 6. Статута општине Прибој („Сл. лист 

општине Прибој“, број: 1/2019), 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 27.02.2017. године), Општинско веће 

општине Прибој, на седници одржаној 22.02.2023. године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о расподели средстава на спортске клубове и организације за 2023. 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 27.02.2017. године), Oпштинско веће општине Прибој, 

средства планирана Одлуком о буџету за 2023. годину, раздео 5, функција 810 

програм 1301 – развој спорта и омладине, апропријација 131 – дотације спортским 

клубовиma и манифестације, економска класификација 481, у износу од 20.000.000,00 

динара, расподелило је на спортске клубове и организације, у следећим износима: 

 

број КОРИСНИК 
Средства за 

корисника 

1 Фудбалски клуб „ФАП“ 4.850.000,00 

2 Кошаркашки клуб Прибој 3.900.000,00 

3 Рукометни клуб Прибој 3.950.000,00 

4 АК „ФАП“ Прибој  1.000.000,00 

5 Женски одбојкашки клуб Прибој 1.000.000,00 

6 Карате Клуб „ФАП“ 250.000,00 

7 Спортско удружење Соко - Лим 250.000,00 

8 
Железнички клуб планинара 

Љесковац 
250.000,00 
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9 Шах клуб ФАП  200.000,00 

10 Фудбалски клуб 033 300.000,00 

11 Спортско удружење “Ганикус” 150.000,00 

12 Карате клуб Обилић 250.000,00 

13 Градска спортска дворана 3.400.000,00 

14 
Аутомобилско спортско удружење 

“Прибој” 
100.000,00 

15 Кик бокс клуб “Прибој” 150.000,00 

  УКУПНО 20.000.000,00 

Општинско веће даје сагаласност да сви спортски клубови, у договору са 

органима и Градскe спортскe дворанe, према потребама клубова и распореду термина, 

користе Градску спортску дворану. 

Трошкови коришћења спортских објеката Градскe спортскe дворанe биће 

покривени са рачуна, из средстава Спортског савеза, планираних буџетом општине 

Прибој за 2023. годину (ближе опредељених у ставу 1. тачка 19. и 20. овог Решења). 

Обавезује се Спортски савез да опредељена средства из става 1. овога Решења, 

по претходно поднетим захтевима Градскe спортскe дворанe, по основу коришћења 

истих од стране спортских клубова, преноси Градској спортској дворани. 

Обавезују се корисници средстава из диспозитива овога Решења да рационално 

користе одобрена средства и, у складу са одредбама уговора и позитивним прописима, 

информишу Општинско веће и Скупштину општине Прибој о утрошку предметних 

средстава. 

Пренос средстава са рачуна извршења буџета општине Прибој за спортске 

клубове иорганизације вршиће се на рачун спортских клубова и организација, по 

претходно потписаним уговорима између заступника клубова/удружења и 

Председника општине Прибој. Спортски клубови су у обавези извршити правдање 

пренетих средстава Одељењу за друштвене делатности, буџет и финансије. 

Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину („Сл.лист општине Прибој“, 

број: 08/2022 од 28.12.2022), раздео 5, функција 810 програм 1301 – развој спорта и 

омладине, апропријација 131 – Дотације спортским клубовиma и манифестације, 

економска класификација 481, утврђена су средства за финансирање спортских 
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клубова и организација за 2022. годину, у износу од 20.000.000,00 динарa,. 

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 03 бр. 400-102/2022 од 05.12.2022. 

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: Слободан Павловић, Александар Мандић, Харис Џидић, 

Владимир Радовић и Зоран Марковић, већином гласова донела је Предлог расподеле 

средстава предвиђених буџетом Општине Прибој, намењених за подршку локалним 

спортским организацијама, удружењима и савезима за 2023. годину бр. 724 од 

08.02.2023. године, који је достављен Општинском већу и садржи све елементе за 

распоред предметних средстава. 

Општинско веће, на седници одржаној 22.02.2023. године, у целости је усвојило 

предметни предлог за распоред средстава на спортске клубове и организације и 

одлучило као у ставу 1. диспозитива овога Решења. 

У ставу 2. диспозитива овога Решења дата је сагласност надлежним органима 

Градске спортске дворане, да договорно утврде начин коришћења спортских објеката 

од стране спротских клубова и удружења.  

Ставом 3. диспозитива овога Решења Општинско веће је прописало начин 

покривања трошкова коришћења спортских објеката Градске спортске дворана. 

Ставом 4., 5. и 6. 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. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 66-1 од  22.02.2023. годинe 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл.правник 



Број 1/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 

ПРИБОЈ 

 

23 | С т р а н а   

На основу чл. члана 61. став 1. тачка 6. Статута општине Прибој („Сл. лист 

општине Прибој“, број: 1/2019), 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 22.02.2023. године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о расподели средстава за учешће у програмима и пројектима у области спорта за 

2023. 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 општине Прибој, 

средства планирана Одлуком о буџету за 2023. годину, раздео 5, функција 810 

програм 1301 – развој спорта и омладине, апропријација 130 – дотације спортским 

клубовиma и манифестације, економска класификација 481, у износу од 7.000.000,00 

динара, расподелило је на спортске клубове и организације, у следећим износима: 

број КОРИСНИК 
Средства за 

корисника 

1 
Спортски савез Прибој – Развој 

спорта у Прибоју 
2.850.000,00 

2 Градска спортска дворана 1.600.000,00 

3 Фудбалски клуб “ФАП” 550.000,00 

4 Атлетски клуб “ФАП” 200.000,00 

5 Спортско удружење Соко – Лим 250.000,00 

6 ОФС Прибој 450.000,00 

7 
Фудбалски клуб 033 – 

Меморијални турнир 
150.000,00 

8 
Железнички клуб планинара 

Љесковац 
150.000,00 

9 Карате Клуб „ФАП“  100.000,00 

10 Спортско удружење “Ганикус” 100.000,00 

11 Шах клуб “ФАП” 100.000,00 

12 Женска кошаркашка омладина 150.000,00 
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Лим  

13 УСР „Лим – Стари град“ 100.000,00 

14 СУ 3Х3 150.000,00 

15 Организација атлетских судија 100.000,00 

 
УКУПНО 7.000.000,00 

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 извршењабуџета општине Прибој за спортске 

клубове иорганизације вршиће се на рачун спортских клубова и организација, по 

претходно потписаним уговорима између заступника клубова/удружења и 

Председника општине Прибој. Спортски клубови су у обавези извршити правдање 

пренетих средстава Одељењу за друштвене делатности, буџет и финансије. 

Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину („Сл.лист општине Прибој“, 

број: 08/2022 од 28.12.2022), раздео 5, функција 810 програм 1301 – развој спорта и 

омладине, апропријација 131– Дотације спортским клубовиma и манифестације, 

економска класификација 481, утврђена су средства за финансирање спортских 

клубова и организација за 2023. годину, у износу од 7.000.000,00 динарa,. 

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 03 бр. 400-102/2022 од 05.12.2022. 

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: Слободан Павловић, Александар Мандић, Харис Џидић, 

Владимир Радовић и Зоран Марковић, већином гласова донела је Предлог расподеле 

средстава предвиђених буџетом Општине Прибој, намењених за подршку локалним 

спортским организацијама, удружењима и савезима за 2023. годину бр. 724 од 

08.02.2023. године, који је достављен Општинском већу и садржи све елементе за 

распоред предметних средстава. 

Општинско веће, на седници одржаној 22.02.2023. године, у целости је усвојило 

предметни предлог за распоред средстава за учешће у програмима и пројектима у 

области спорта за 2023. годину и одлучило као у ставу 1. диспозитива овога Решења. 
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Ставом 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. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 66-2 од 22.02.2023. годинe 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл.правник 

 

 

На основу члана 65. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'' број 

01/19) и члана 5. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на 

територији општине Прибој(''Службени лист општине Прибој'' број 5/22), Општинско 

веће општине Прибој, седници одржаној 23.01.2023. године, телефонским путем, 

донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о образовању Комисије за процену штете настале на домаћинствима услед 

елементарне непогоде – поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18-23.01.2023. 

године у насељима Бањски Чамац и Лука 

 

1. Образује се Комисија за процену штете настале на домаћинствима услед 

елементарне непогоде – поплаве и изливања реке Лим у периоду од  18-

23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука у саставу: 

 

1. Данило Пријовић,  председник 

2. Драгослав Стикић, члан  

3. Соња Лујић, члан  

4. Славиша Бабић, члан 

 

2. Задатак Комисије је да изласком на лице места процени насталу штету на 

домаћинствима погођеним елементарном непогодом-поплавом и сачини 

Извештај који ће предати Општинском већу на увид. 

 

3. Трошкови рада Комисије падају на терет буџета општине Прибој. 

 

4. Решење доставити члановима Комисије,Служби рачуноводства и архиви 

Општинског већа.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  

02 број: 87-7  од 23.01.2023. године 

 

                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник 

 

 

 

На основу члана 65. Статута општине Прибој („Сл.лист општине Прибој“, број:1/09) и 
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члана 26. Пословника о раду Општинског већа (''Сл. лист општине Прибој'', број: 

16/08), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 30.01.2023.године, 

донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних 

места у Дому културе “Пиво Караматијевић“ Прибој 

 

 I Даје се сагласност на  Правилник о организацији и систематизацији радних 

места Дома културе “Пиво Караматијевић“ Прибој бр.02-210 од 06.12.2022. године. 

 II  Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 110-1  од 30.01.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

   Лазар Рвовић, дипл. Правник 

 

 

 

На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа  (''Сл. лист општине 

Прибој'', бр 16/08), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној дана 

22.12.2022. године, разматрало је писани захтев житеља насеља Црнузи и Марјановићи 

бр. 5878 од 21.12.2022. године, као и усмени захтев, изнет на јавној расправи о нацрту 

Одлуке о буџету општине Прибој за 2023. годину, која је одржана дана 20.12.2022. 

године, за реализацију пројекта за водоснабдевање и канализацију насеља Црнузи и 

Марјановићи и донело следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 Уколико се финансијска средства за реализацију пројекта за водоснабдевање 

насеља Црнузи и Марјановићи не обезбеде из трансфера од стране Републике до краја 

фебруара, односно почетка марта 2023. године, иста ће бити обезбеђена  из сопствених 

средстава и планираће се ребалансом буџета. 

Проблем регулисања канализационе мреже ће се решавати у оквиру 

интегралног пројекта канализацоионе мреже за општину Прибој, чија је реализација у 

току. 

Закључак објавити у „Сл.листу општине Прибој.“ 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 325-2 од 22.12.2022. године  

 

 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ 

                                                                                                   Лазар Рвовић, дипл. 

правник 

На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл. лист 

општинеПрибоЈ“, бр 16/2008) и на основу члана 17. Одлуке о јавним признањима и 
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наградама општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, бр 2/2009) Општинско веће 

општине Прибој, на седници одржаној 30.01.2023. године, донело је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

За резултате које су остварили у току студирања, за посвећеност науци и допринос 

који су кроз науку дали промоцији општине Прибој, новчано се награђују: 

1.Милица Папић, студент основних академских студија на Факултету 

организационих наука Универзитета у Београду која је ове школске, 2022/23.године 

,уписала IV годину студија положивши све испите из претходних година и при томе 

остваривши просечну оцену 9,58. Милици Папић су , као студенту уписаном у трећу 

годину студија у школској 2021/22. години и као студенту уписаном у четврту годину 

студија у школској 2022/23. години додељене Похвалнице Факултета организационих 

наука као једном од најбољих студената тог факултета. 

 

2. Василије Голе, студент мастер академских студија на Правном факултету у 

Београду, Василије Голе је завршио основне академске студије остваривши укупно 240 

ЕСПБ бодова и просечну оцену 9,33. 

Номинални износ новчане награде је 130.000,00 динара и исти ће бити исплаћен 

једнократно, у целости. 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број:67-6  од 30.01.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 
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На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине 

Прибој“,бр.16/08), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 30.01.2023. 

године, разматрало је предлог Центра за социјални рад Прибој за новчану помоћ 

Миломиру Мијовићу из Прибоја, потребну за побољшање услова становања и набавке 

огревног дрвета и донело 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“, бр. 08/2022 од 28.12.2022.) раздео 5 – Општинска управа, 

програм 0902, – Социјална и дечија заштита, програмска активност 0001 – Једнократне 

помоћи и други облици помоћи, функција 090 – Социјална заштита некласификована 

на другом месту, економска класификација 472000 – накнаде за социјалну заштиту из 

буџета, позиција 44, одобравају се средства Миломиру Мијовићу, у износу од 

127.000,00 динара, на име помоћи. 

 

II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене 

делатности, финансије и буџет, преко Центра за социјални рад, на жиро рачун извођача 

радова. 

     Налаже се Центру за социјални рад Прибој да изврши надзор над извођењем 

радова и реализацијом решења. 

III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

Центру за социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

Образложење 

Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2023. годину („Сл. лист општине 

Прибој“, бр. 08/2022) опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи 

која ће бити реализована преко Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о 

ванредним захтевима за помоћ, Општинско веће је прибавило мишљење Центра за 

социјални рад и утврдило да је лице у стању материјалне потребе за траженим 

средствима. 

Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у 

року од 30 дана од дана достављања решења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број:  553-1  од 30.01.2023. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. Правник 

 

 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине 

Прибој“,бр.16/08), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 30.01.2023. 

године, разматрало је захтев Далибора Дујовића из Прибоја, ул.Подински пут 2, за 

рефундирање трошкова сахране ћерке Илинке Дујовић и донело 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“, бр. 08/2022 од 28.12.2022.) раздео 5 – Општинска управа, 

програм 0902, – Социјална и дечија заштита, програмска активност 0001 – Једнократне 

помоћи и други облици помоћи, функција 090 – Социјална заштита некласификована 

на другом месту, економска класификација 472000 – накнаде за социјалну заштиту из 
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буџета, позиција 44, одобравају се средства Далибору Дујовићу, у износу од 429.500,00 

динара, на име помоћи. 

 

II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене 

делатности, финансије и буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун 

подносиоца захтева. 

III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

Центру за социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

Образложење 

Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2023. годину („Сл. лист општине 

Прибој“, бр. 08/2022) опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи 

која ће бити реализована преко Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о 

ванредним захтевима за помоћ, Општинско веће је одлучило као у диспозитиву овог 

решења. 

Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у 

року од 30 дана од дана достављања решења. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број:  553-2  од 30.01.2023. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине 

Прибој“,бр.16/08), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 30.01.2023. 

године, разматрало је захтев Марије Станојевић из Прибоја, ул.Боре Пенезића 54, за 

исплату станарина  за 2023. годину и донело                

                  

                  Р  Е  Ш  Е  Њ  Е        

  

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“, бр.08/2022 )  раздео 5 – Општинска Управа, програм 

0602 – Опште услуге локалне самоуправе , програм програмска активност 0014 – 

Управљање ванредним ситуацијама, функција 130 – Опште услуге, економска 

класификација 484000 – накнаде за штете, позиција 71 исплатиће се трошкови нужног 

смештаја, у износу од 150 еура (динарска противвредност) месечно, породици 

Марији Станојевић, на период од шест месеци, која је због појаве клизишта у насељу 

Марјановићи морала да се исели из породичне стамбене зграде.    

II Средства ће се преносити на текући рачун подносиоца захтева, почев од  

01.01.2023. године. 

III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 

делатности, финансије и буџет. 

  IV Решење доставити : Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број:  553-3  од 30.01.2023. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 
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На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине 

Прибој“,бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 30.01.2023. 

године, разматрало је захтев Виторке Станојевић из Прибоја, ул. Боре Пенезића 54, за 

исплату станарина  за 2023. годину и донело                

                    

                  Р  Е  Ш  Е  Њ  Е        

  

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“ бр.08/2022 )  раздео 5 – Општинска Управа, програм 0602 

– Опште услуге локалне самоуправе , програм програмска активност 0014 – 

Управљање ванредним ситуацијама, функција 130 – Опште услуге, економска 

класификација 484000 – накнаде за штете, позиција 71 исплатиће се трошкови нужног 

смештаја у износу од 50 еура (динарска противвредност) месечно, породици Виторке 

Станојевић, на период од шест месеци, која је због појаве клизишта у насељу 

Марјановићи морала да се исели из породичне стамбене зграде.    

II Средства ће се преносити на текући рачун подносиоца захтева, почев од 

01.01.2023. године. 

III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 

делатности, финансије и буџет. 

  IV Решење доставити : Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број:  553-4  од 30.01.2023. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

 

На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине 

Прибој“,бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 30.01.2023. 

године, разматрало је захтев Исмета Исламагића из Прибоја, ул.Боре Пенезића 54, за 

исплату станарина  за 2023.годину и донело                

                    

                  Р  Е  Ш  Е  Њ  Е        

  

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“ бр.08/2022 )  раздео 5 – Општинска Управа, програм 0602 

– Опште услуге локалне самоуправе , програм програмска активност 0014 – 

Управљање ванредним ситуацијама, функција 130 – Опште услуге, економска 

класификација 484000 – накнаде за штете, позиција 71 исплатиће се трошкови нужног 

смештаја у износу од 150 еура (динарска противвредност) месечно, породици Исмета 

Исламгића, на период од шест месеци, која је због појаве клизишта у насељу 

Марјановићи морала да се исели из породичне стамбене зграде.    
II Средства ће се преносити на текући рачун подносиоца захтева, почев од 

01.01.2023. године. 

III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 
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делатности, финансије и буџет. 

  IV Решење доставити : Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 Број:  553-5  од 30.01.2023. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

 

 

На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине 

Прибој“,бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 30.01.2023. 

године, разматрало је захтев Будимира Станојевића из Прибоја, ул.Боре Пенезића 54, 

за исплату станарина  за 2023. годину и донело                

                    

                  Р  Е  Ш  Е  Њ  Е        

  

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“ бр.08/2022 )  раздео 5 – Општинска Управа, програм 0602 

– Опште услуге локалне самоуправе , програм програмска активност 0014 – 

Управљање ванредним ситуацијама, функција 130 – Опште услуге, економска 

класификација 484000 – накнаде за штете, позиција 71 исплатиће се трошкови нужног 

смештаја у износу од 120 еура (динарска противвредност) месечно, породици 

Будимира Станојевића, на период од шест месеци, која је због појаве клизишта у 

насељу Марјановићи морала да се исели из породичне стамбене зграде.    

II Средства ће се преносити на текући рачун подносиоца захтева, почев од 

01.01.2023. године. 

III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 

делатности, финансије и буџет. 

  IV Решење доставити : Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број:  553-6  од 30.01.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

 

На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине 

Прибој“,бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 30.01.2023. 

године, разматрало је захтев Изета Исламагића из Прибоја, ул.Боре Пенезића 54, за 

исплату станарина  за 2023. годину и донело                

                    

                  Р  Е  Ш  Е  Њ  Е        
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I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“ бр.08/2022 )  раздео 5 – Општинска Управа, програм 0602 

– Опште услуге локалне самоуправе , програм програмска активност 0014 – 

Управљање ванредним ситуацијама, функција 130 – Опште услуге, економска 

класификација 484000 – накнаде за штете, позиција 71 исплатиће се трошкови нужног 

смештаја у износу од 150 еура (динарска противвредност) месечно, породици Изета 

Исламагића, на период од шест месеци, која је због појаве клизишта у насељу 

Марјановићи морала да се исели из породичне стамбене зграде.    
II Средства ће се преносити на текући рачун подносиоца захтева, почев од 

01.01.2023. године. 

III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 

делатности, финансије и буџет. 

  IV Решење доставити : Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број:  553-7  од 30.01.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

На основу члана 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 11. и 30. Закона о 

обнови након елемнтарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр. 112/2015), 

члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист општине Прибој“,бр. 

16/08) и Решења о образовању Комисије за процену штете настале на домаћинствима 

услед елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-

23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године, 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.02.2023. године, разматрало 

је Извештај Комисије за процену штете настале на домаћинствима услед елементарне 

непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године у 

насељима Бањски Чамац и Лука од 31. јануара 2023. године и донело 

 

                            Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“, бр. 8/2022), раздео 5- Општинска управа, програм 0602- 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0014-Управљање 

ванредним ситуацијама, функција 130- Опште услуге локалне самоуправе, економска 

класификација 484000- накнада штете за повреду или штету насталу услед 

елемнтарних непогода, позиција 71/0, исплатиће се трошкови у износу од 192.000,00 

динара породици Суљевић Сабахете, Прибој,  која је услед елементарне непогоде- 

поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године претпрела 

материјалну штету.  
       II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева. 

       III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 

делатности, финансије и буџет. 

      IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Чланом 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018 ) прописано је: „Грађани 

који су погођени последицама катастрофа имају право на помоћ у складу са својим 

потребама и приоритетима које пружају хуманитарне и друге регистроване 

организације у складу са законом, а уколико су претрпели већу материјалну штету, 

имају и право на државну помоћ, у складу са посебним законом.“ 

Чланом 11. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописани су услови за остваривање права на помоћ. 

Чланом 30. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописано је: „Уколико се помоћ грађанима и привредним 

субјектима додељује из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе, на поступак доделе се примењују одредбе овог закона.“ 

Општинско веће општине Прибој је на основу Статута општине Прибој („Сл. 

лист општине Прибој“ број 1/19) и Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 5/22), 

формирало Решењем Комисију за процену штете настале на домаћинствима услед 

елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. 

године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године. 

Задатак Комисије је да изласком на лице места процени насталу штету на 

домаћинствима погођеним елементарном непогодом- поплавом и изливањем реке Лим 

у периоду од 18.01.-23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука. 

Комисија је радила на терену од 24.01.-30.01.2023. године, обишла укупно 19 

домаћинстава и утврдила да укупна штета на стамбеним објектима и пољопривредним 

културама износи 2.445.000,00 динара. 

Комисија је сачинила Извештај и доставила га на разматрање Општинском већу 

општине Прибој. 

Општинско веће општине Прибој је на седници одржаној 09.02.2023. године 

размотрило Извештај Комисије, прихватило га и наложило да се за свако домаћинство 

уради појединачно решење о исплати трошкова. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 553- 8 од  09.02.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

На основу члана 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 11. и 30. Закона о 

обнови након елемнтарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр. 112/2015), 

члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист општине Прибој“,бр. 

16/08) и Решења о образовању Комисије за процену штете настале на домаћинствима 

услед елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-

23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године, 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.02.2023. године, разматрало 

је Извештај Комисије за процену штете настале на домаћинствима услед елементарне 

непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године у 

насељима Бањски Чамац и Лука од 31. јануара 2023. године и донело 
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                            Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“, бр. 8/2022), раздео 5- Општинска управа, програм 0602- 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0014- Управљање 

ванредним ситуацијама, функција 130- Опште услуге локалне самоуправе, економска 

класификација 484000- накнада штете за повреду или штету насталу услед 

елемнтарних непогода, позиција 71/0, исплатиће се трошкови у износу од 92.000,00 

динара породици Чалаковић Нермине, Прибој, која је услед елементарне непогоде- 

поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године претпрела 

материјалну штету.  
       II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева. 

       III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 

делатности, финансије и буџет. 

      IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Чланом 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018 ) прописано је: „Грађани 

који су погођени последицама катастрофа имају право на помоћ у складу са својим 

потребама и приоритетима које пружају хуманитарне и друге регистроване 

организације у складу са законом, а уколико су претрпели већу материјалну штету, 

имају и право на државну помоћ, у складу са посебним законом.“ 

Чланом 11. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописани су услови за остваривање права на помоћ. 

Чланом 30. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописано је: „Уколико се помоћ грађанима и привредним 

субјектима додељује из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе, на поступак доделе се примењују одредбе овог закона.“ 

Општинско веће општине Прибој је на основу Статута општине Прибој („Сл. 

лист општине Прибој“ број 1/19) и Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 5/22), 

формирало Решењем Комисију за процену штете настале на домаћинствима услед 

елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. 

године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године. 

Задатак Комисије је да изласком на лице места процени насталу штету на 

домаћинствима погођеним елементарном непогодом- поплавом и изливањем реке Лим 

у периоду од 18.01.-23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука. 

Комисија је радила на терену од 24.01.-30.01.2023. године, обишла укупно 19 

домаћинстава и утврдила да укупна штета на стамбеним објектима и пољопривредним 

културама износи 2.445.000,00 динара. 

Комисија је сачинила Извештај и доставила га на разматрање Општинском већу 

општине Прибој. 

Општинско веће општине Прибој је на седници одржаној 09.02.2023. године 

размотрило Извештај Комисије, прихватило га и наложило да се за свако домаћинство 

уради појединачно решење о исплати трошкова. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 553- 9 од  09.02.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

На основу члана 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 11. и 30. Закона о 

обнови након елемнтарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр. 112/2015), 

члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист општине Прибој“,бр. 

16/08) и Решења о образовању Комисије за процену штете настале на домаћинствима 

услед елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-

23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године, 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.02.2023. године, разматрало 

је Извештај Комисије за процену штете настале на домаћинствима услед елементарне 

непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године у 

насељима Бањски Чамац и Лука од 31. јануара 2023. године и донело 

 

                            Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“, бр. 8/2022), раздео 5- Општинска управа, програм 0602- 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0014- Управљање 

ванредним ситуацијама, функција 130- Опште услуге локалне самоуправе, економска 

класификација 484000- накнада штете за повреду или штету насталу услед 

елемнтарних непогода, позиција 71/0, исплатиће се трошкови у износу од 200.000,00 

динара породици Суљевић Рамиза, Прибој,  која је услед елементарне непогоде- 

поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године претпрела 

материјалну штету.  
       II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева. 

       III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 

делатности, финансије и буџет. 

      IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Чланом 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018 ) прописано је: „Грађани 

који су погођени последицама катастрофа имају право на помоћ у складу са својим 

потребама и приоритетима које пружају хуманитарне и друге регистроване 

организације у складу са законом, а уколико су претрпели већу материјалну штету, 

имају и право на државну помоћ, у складу са посебним законом.“ 

Чланом 11. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописани су услови за остваривање права на помоћ. 

Чланом 30. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописано је: „Уколико се помоћ грађанима и привредним 

субјектима додељује из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе, на поступак доделе се примењују одредбе овог закона.“ 

Општинско веће општине Прибој је на основу Статута општине Прибој („Сл. 
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лист општине Прибој“ број 1/19) и Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 5/22), 

формирало Решењем Комисију за процену штете настале на домаћинствима услед 

елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. 

године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године. 

Задатак Комисије је да изласком на лице места процени насталу штету на 

домаћинствима погођеним елементарном непогодом- поплавом и изливањем реке Лим 

у периоду од 18.01.-23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука. 

Комисија је радила на терену од 24.01.-30.01.2023. године, обишла укупно 19 

домаћинстава и утврдила да укупна штета на стамбеним објектима и пољопривредним 

културама износи 2.445.000,00 динара. 

Комисија је сачинила Извештај и доставила га на разматрање Општинском већу 

општине Прибој. 

Општинско веће општине Прибој је на седници одржаној 09.02.2023. године 

размотрило Извештај Комисије, прихватило га и наложило да се за свако домаћинство 

уради појединачно решење о исплати трошкова. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 553- 10 од  09.02.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

На основу члана 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 11. и 30. Закона о 

обнови након елемнтарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр. 112/2015), 

члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист општине Прибој“,бр. 

16/08) и Решења о образовању Комисије за процену штете настале на домаћинствима 

услед елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-

23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године, 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.02.2023. године, разматрало 

је Извештај Комисије за процену штете настале на домаћинствима услед елементарне 

непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године у 

насељима Бањски Чамац и Лука од 31. јануара 2023. године и донело 

 

                            Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“, бр. 8/2022), раздео 5- Општинска управа, програм 0602- 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0014- Управљање 

ванредним ситуацијама, функција 130- Опште услуге локалне самоуправе, економска 

класификација 484000- накнада штете за повреду или штету насталу услед 

елемнтарних непогода, позиција 71/0, исплатиће се трошкови у износу од 208.000,00 

динара породици Суљевић Јасмина, Прибој, која је услед елементарне непогоде- 

поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године претпрела 

материјалну штету.  
       II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева. 

       III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 

делатности, финансије и буџет. 

      IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 
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подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Чланом 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018 ) прописано је: „Грађани 

који су погођени последицама катастрофа имају право на помоћ у складу са својим 

потребама и приоритетима које пружају хуманитарне и друге регистроване 

организације у складу са законом, а уколико су претрпели већу материјалну штету, 

имају и право на државну помоћ, у складу са посебним законом.“ 

Чланом 11. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописани су услови за остваривање права на помоћ. 

Чланом 30. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописано је: „Уколико се помоћ грађанима и привредним 

субјектима додељује из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе, на поступак доделе се примењују одредбе овог закона.“ 

Општинско веће општине Прибој је на основу Статута општине Прибој („Сл. 

лист општине Прибој“ број 1/19) и Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 5/22), 

формирало Решењем Комисију за процену штете настале на домаћинствима услед 

елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. 

године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године. 

Задатак Комисије је да изласком на лице места процени насталу штету на 

домаћинствима погођеним елементарном непогодом- поплавом и изливањем реке Лим 

у периоду од 18.01.-23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука. 

Комисија је радила на терену од 24.01.-30.01.2023. године, обишла укупно 19 

домаћинстава и утврдила да укупна штета на стамбеним објектима и пољопривредним 

културама износи 2.445.000,00 динара. 

Комисија је сачинила Извештај и доставила га на разматрање Општинском већу 

општине Прибој. 

Општинско веће општине Прибој је на седници одржаној 09.02.2023. године 

размотрило Извештај Комисије, прихватило га и наложило да се за свако домаћинство 

уради појединачно решење о исплати трошкова. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 553- 11 од  09.02.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

На основу члана 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 11. и 30. Закона о 

обнови након елемнтарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр. 112/2015), 

члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист општине Прибој“,бр. 

16/08) и Решења о образовању Комисије за процену штете настале на домаћинствима 

услед елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-

23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године, 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.02.2023. године, разматрало 

је Извештај Комисије за процену штете настале на домаћинствима услед елементарне 

непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године у 
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насељима Бањски Чамац и Лука од 31. јануара 2023. године и донело 

 

                            Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“, бр. 8/2022), раздео 5- Општинска управа, програм 0602- 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0014- Управљање 

ванредним ситуацијама, функција 130- Опште услуге локалне самоуправе, економска 

класификација 484000- накнада штете за повреду или штету насталу услед 

елемнтарних непогода, позиција 71/0, исплатиће се трошкови у износу од 253.000,00 

динара породици Јањушевић Милете, Прибој, која је услед елементарне непогоде- 

поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године претпрела 

материјалну штету.  
       II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева. 

       III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 

делатности, финансије и буџет. 

      IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Чланом 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018 ) прописано је: „Грађани 

који су погођени последицама катастрофа имају право на помоћ у складу са својим 

потребама и приоритетима које пружају хуманитарне и друге регистроване 

организације у складу са законом, а уколико су претрпели већу материјалну штету, 

имају и право на државну помоћ, у складу са посебним законом.“ 

Чланом 11. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописани су услови за остваривање права на помоћ. 

Чланом 30. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописано је: „Уколико се помоћ грађанима и привредним 

субјектима додељује из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе, на поступак доделе се примењују одредбе овог закона.“ 

Општинско веће општине Прибој је на основу Статута општине Прибој („Сл. 

лист општине Прибој“ број 1/19) и Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 5/22), 

формирало Решењем Комисију за процену штете настале на домаћинствима услед 

елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. 

године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године. 

Задатак Комисије је да изласком на лице места процени насталу штету на 

домаћинствима погођеним елементарном непогодом- поплавом и изливањем реке Лим 

у периоду од 18.01.-23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука. 

Комисија је радила на терену од 24.01.-30.01.2023. године, обишла укупно 19 

домаћинстава и утврдила да укупна штета на стамбеним објектима и пољопривредним 

културама износи 2.445.000,00 динара. 

Комисија је сачинила Извештај и доставила га на разматрање Општинском већу 

општине Прибој. 

Општинско веће општине Прибој је на седници одржаној 09.02.2023. године 

размотрило Извештај Комисије, прихватило га и наложило да се за свако домаћинство 

уради појединачно решење о исплати трошкова. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 553- 12 од  09.02.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

На основу члана 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 11. и 30. Закона о 

обнови након елемнтарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр. 112/2015), 

члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист општине Прибој“,бр. 

16/08) и Решења о образовању Комисије за процену штете настале на домаћинствима 

услед елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-

23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године, 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.02.2023. године, разматрало 

је Извештај Комисије за процену штете настале на домаћинствима услед елементарне 

непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године у 

насељима Бањски Чамац и Лука од 31. јануара 2023. године и донело 

 

                            Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“, бр. 8/2022), раздео 5- Општинска управа, програм 0602- 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0014- Управљање 

ванредним ситуацијама, функција 130- Опште услуге локалне самоуправе, економска 

класификација 484000- накнада штете за повреду или штету насталу услед 

елемнтарних непогода, позиција 71/0, исплатиће се трошкови у износу од 244.000,00 

динара породици Бекоња Веселинке, Прибој, која је услед елементарне непогоде- 

поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године претпрела 

материјалну штету.  
       II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева. 

       III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 

делатности, финансије и буџет. 

      IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Чланом 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018 ) прописано је: „Грађани 

који су погођени последицама катастрофа имају право на помоћ у складу са својим 

потребама и приоритетима које пружају хуманитарне и друге регистроване 

организације у складу са законом, а уколико су претрпели већу материјалну штету, 

имају и право на државну помоћ, у складу са посебним законом.“ 

Чланом 11. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописани су услови за остваривање права на помоћ. 

Чланом 30. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописано је: „Уколико се помоћ грађанима и привредним 

субјектима додељује из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе, на поступак доделе се примењују одредбе овог закона.“ 
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Општинско веће општине Прибој је на основу Статута општине Прибој („Сл. 

лист општине Прибој“ број 1/19) и Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 5/22), 

формирало Решењем Комисију за процену штете настале на домаћинствима услед 

елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. 

године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године. 

Задатак Комисије је да изласком на лице места процени насталу штету на 

домаћинствима погођеним елементарном непогодом- поплавом и изливањем реке Лим 

у периоду од 18.01.-23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука. 

Комисија је радила на терену од 24.01.-30.01.2023. године, обишла укупно 19 

домаћинстава и утврдила да укупна штета на стамбеним објектима и пољопривредним 

културама износи 2.445.000,00 динара. 

Комисија је сачинила Извештај и доставила га на разматрање Општинском већу 

општине Прибој. 

Општинско веће општине Прибој је на седници одржаној 09.02.2023. године 

размотрило Извештај Комисије, прихватило га и наложило да се за свако домаћинство 

уради појединачно решење о исплати трошкова. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 553- 13 од  09.02.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

На основу члана 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 11. и 30. Закона о 

обнови након елемнтарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр. 112/2015), 

члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист општине Прибој“,бр. 

16/08) и Решења о образовању Комисије за процену штете настале на домаћинствима 

услед елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-

23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године, 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.02.2023. године, разматрало 

је Извештај Комисије за процену штете настале на домаћинствима услед елементарне 

непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године у 

насељима Бањски Чамац и Лука од 31. јануара 2023. године и донело 

 

                            Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“, бр. 8/2022), раздео 5- Општинска управа, програм 0602- 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0014- Управљање 

ванредним ситуацијама, функција 130- Опште услуге локалне самоуправе, економска 

класификација 484000- накнада штете за повреду или штету насталу услед 

елемнтарних непогода, позиција 71/0, исплатиће се трошкови у износу од 156.000,00 

динара породици Никачевић Миладе, Прибој, која је услед елементарне непогоде- 

поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године претпрела 

материјалну штету.  
       II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева. 

       III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 

делатности, финансије и буџет. 
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      IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Чланом 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018 ) прописано је: „Грађани 

који су погођени последицама катастрофа имају право на помоћ у складу са својим 

потребама и приоритетима које пружају хуманитарне и друге регистроване 

организације у складу са законом, а уколико су претрпели већу материјалну штету, 

имају и право на државну помоћ, у складу са посебним законом.“ 

Чланом 11. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописани су услови за остваривање права на помоћ. 

Чланом 30. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописано је: „Уколико се помоћ грађанима и привредним 

субјектима додељује из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе, на поступак доделе се примењују одредбе овог закона.“ 

Општинско веће општине Прибој је на основу Статута општине Прибој („Сл. 

лист општине Прибој“ број 1/19) и Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 5/22), 

формирало Решењем Комисију за процену штете настале на домаћинствима услед 

елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. 

године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године. 

Задатак Комисије је да изласком на лице места процени насталу штету на 

домаћинствима погођеним елементарном непогодом- поплавом и изливањем реке Лим 

у периоду од 18.01.-23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука. 

Комисија је радила на терену од 24.01.-30.01.2023. године, обишла укупно 19 

домаћинстава и утврдила да укупна штета на стамбеним објектима и пољопривредним 

културама износи 2.445.000,00 динара. 

Комисија је сачинила Извештај и доставила га на разматрање Општинском већу 

општине Прибој. 

Општинско веће општине Прибој је на седници одржаној 09.02.2023. године 

размотрило Извештај Комисије, прихватило га и наложило да се за свако домаћинство 

уради појединачно решење о исплати трошкова. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 553- 14 од  09.02.2023. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

На основу члана 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 11. и 30. Закона о 

обнови након елемнтарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр. 112/2015), 

члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист општине Прибој“,бр. 

16/08) и Решења о образовању Комисије за процену штете настале на домаћинствима 

услед елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-

23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године, 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.02.2023. године, разматрало 

је Извештај Комисије за процену штете настале на домаћинствима услед елементарне 

непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године у 
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насељима Бањски Чамац и Лука од 31. јануара 2023. године и донело 

 

                            Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“, бр. 8/2022), раздео 5- Општинска управа, програм 0602- 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0014- Управљање 

ванредним ситуацијама, функција 130- Опште услуге локалне самоуправе, економска 

класификација 484000- накнада штете за повреду или штету насталу услед 

елемнтарних непогода, позиција 71/0, исплатиће се трошкови у износу од 164.000,00 

динара породици Хелдовић Енеса, Прибој, која је услед елементарне непогоде- 

поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године претпрела 

материјалну штету.  
       II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева. 

       III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 

делатности, финансије и буџет. 

      IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Чланом 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018 ) прописано је: „Грађани 

који су погођени последицама катастрофа имају право на помоћ у складу са својим 

потребама и приоритетима које пружају хуманитарне и друге регистроване 

организације у складу са законом, а уколико су претрпели већу материјалну штету, 

имају и право на државну помоћ, у складу са посебним законом.“ 

Чланом 11. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописани су услови за остваривање права на помоћ. 

Чланом 30. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописано је: „Уколико се помоћ грађанима и привредним 

субјектима додељује из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе, на поступак доделе се примењују одредбе овог закона.“ 

Општинско веће општине Прибој је на основу Статута општине Прибој („Сл. 

лист општине Прибој“ број 1/19) и Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 5/22), 

формирало Решењем Комисију за процену штете настале на домаћинствима услед 

елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. 

године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године. 

Задатак Комисије је да изласком на лице места процени насталу штету на 

домаћинствима погођеним елементарном непогодом- поплавом и изливањем реке Лим 

у периоду од 18.01.-23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука. 

Комисија је радила на терену од 24.01.-30.01.2023. године, обишла укупно 19 

домаћинстава и утврдила да укупна штета на стамбеним објектима и пољопривредним 

културама износи 2.445.000,00 динара. 

Комисија је сачинила Извештај и доставила га на разматрање Општинском већу 

општине Прибој. 

Општинско веће општине Прибој је на седници одржаној 09.02.2023. године 

размотрило Извештај Комисије, прихватило га и наложило да се за свако домаћинство 

уради појединачно решење о исплати трошкова. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 553- 15 од  09.02.2023. годин 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

На основу члана 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 11. и 30. Закона о 

обнови након елемнтарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр. 112/2015), 

члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист општине Прибој“,бр. 

16/08) и Решења о образовању Комисије за процену штете настале на домаћинствима 

услед елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-

23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године, 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.02.2023. године, разматрало 

је Извештај Комисије за процену штете настале на домаћинствима услед елементарне 

непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године у 

насељима Бањски Чамац и Лука од 31. јануара 2023. године и донело 

 

                            Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“, бр. 8/2022), раздео 5- Општинска управа, програм 0602- 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0014- Управљање 

ванредним ситуацијама, функција 130- Опште услуге локалне самоуправе, економска 

класификација 484000- накнада штете за повреду или штету насталу услед 

елемнтарних непогода, позиција 71/0, исплатиће се трошкови у износу од 75.000,00 

динара породици Лујић Горана Прибој, која је услед елементарне непогоде- поплаве 

и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године претпрела материјалну 

штету.  
       II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева. 

       III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 

делатности, финансије и буџет. 

      IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Чланом 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018 ) прописано је: „Грађани 

који су погођени последицама катастрофа имају право на помоћ у складу са својим 

потребама и приоритетима које пружају хуманитарне и друге регистроване 

организације у складу са законом, а уколико су претрпели већу материјалну штету, 

имају и право на државну помоћ, у складу са посебним законом.“ 

Чланом 11. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописани су услови за остваривање права на помоћ. 

Чланом 30. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописано је: „Уколико се помоћ грађанима и привредним 

субјектима додељује из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе, на поступак доделе се примењују одредбе овог закона.“ 
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Општинско веће општине Прибој је на основу Статута општине Прибој („Сл. 

лист општине Прибој“ број 1/19) и Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 5/22), 

формирало Решењем Комисију за процену штете настале на домаћинствима услед 

елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. 

године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године. 

Задатак Комисије је да изласком на лице места процени насталу штету на 

домаћинствима погођеним елементарном непогодом- поплавом и изливањем реке Лим 

у периоду од 18.01.-23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука. 

Комисија је радила на терену од 24.01.-30.01.2023. године, обишла укупно 19 

домаћинстава и утврдила да укупна штета на стамбеним објектима и пољопривредним 

културама износи 2.445.000,00 динара. 

Комисија је сачинила Извештај и доставила га на разматрање Општинском већу 

општине Прибој. 

Општинско веће општине Прибој је на седници одржаној 09.02.2023. године 

размотрило Извештај Комисије, прихватило га и наложило да се за свако домаћинство 

уради појединачно решење о исплати трошкова. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 553- 16 од  09.02.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

На основу члана 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 11. и 30. Закона о 

обнови након елемнтарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр. 112/2015), 

члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист општине Прибој“,бр. 

16/08) и Решења о образовању Комисије за процену штете настале на домаћинствима 

услед елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-

23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године, 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.02.2023. године, разматрало 

је Извештај Комисије за процену штете настале на домаћинствима услед елементарне 

непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године у 

насељима Бањски Чамац и Лука од 31. јануара 2023. године и донело 

 

                            Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“, бр. 8/2022), раздео 5- Општинска управа, програм 0602- 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0014- Управљање 

ванредним ситуацијама, функција 130- Опште услуге локалне самоуправе, економска 

класификација 484000- накнада штете за повреду или штету насталу услед 

елемнтарних непогода, позиција 71/0, исплатиће се трошкови у износу од 100.000,00 

динара породици Бојовић Мире, Прибој, која је услед елементарне непогоде- 

поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године претпрела 

материјалну штету.  
       II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева. 

       III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 

делатности, финансије и буџет. 
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      IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Чланом 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018 ) прописано је: „Грађани 

који су погођени последицама катастрофа имају право на помоћ у складу са својим 

потребама и приоритетима које пружају хуманитарне и друге регистроване 

организације у складу са законом, а уколико су претрпели већу материјалну штету, 

имају и право на државну помоћ, у складу са посебним законом.“ 

Чланом 11. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописани су услови за остваривање права на помоћ. 

Чланом 30. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописано је: „Уколико се помоћ грађанима и привредним 

субјектима додељује из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе, на поступак доделе се примењују одредбе овог закона.“ 

Општинско веће општине Прибој је на основу Статута општине Прибој („Сл. 

лист општине Прибој“ број 1/19) и Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 5/22), 

формирало Решењем Комисију за процену штете настале на домаћинствима услед 

елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. 

године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године. 

Задатак Комисије је да изласком на лице места процени насталу штету на 

домаћинствима погођеним елементарном непогодом- поплавом и изливањем реке Лим 

у периоду од 18.01.-23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука. 

Комисија је радила на терену од 24.01.-30.01.2023. године, обишла укупно 19 

домаћинстава и утврдила да укупна штета на стамбеним објектима и пољопривредним 

културама износи 2.445.000,00 динара. 

Комисија је сачинила Извештај и доставила га на разматрање Општинском већу 

општине Прибој. 

Општинско веће општине Прибој је на седници одржаној 09.02.2023. године 

размотрило Извештај Комисије, прихватило га и наложило да се за свако домаћинство 

уради појединачно решење о исплати трошкова. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 553- 17 од  09.02.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

На основу члана 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 11. и 30. Закона о 

обнови након елемнтарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр. 112/2015), 

члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист општине Прибој“,бр. 

16/08) и Решења о образовању Комисије за процену штете настале на домаћинствима 

услед елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-

23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године, 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.02.2023. године, разматрало 

је Извештај Комисије за процену штете настале на домаћинствима услед елементарне 
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непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године у 

насељима Бањски Чамац и Лука од 31. јануара 2023. године и донело 

 

                            Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“, бр. 8/2022), раздео 5- Општинска управа, програм 0602- 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0014- Управљање 

ванредним ситуацијама, функција 130- Опште услуге локалне самоуправе, економска 

класификација 484000- накнада штете за повреду или штету насталу услед 

елемнтарних непогода, позиција 71/0, исплатиће се трошкови у износу од 158.000,00 

динара породици Баковић Станка, Прибој, која је услед елементарне непогоде- 

поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године претпрела 

материјалну штету.  
       II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева. 

       III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 

делатности, финансије и буџет. 

      IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Чланом 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018 ) прописано је: „Грађани 

који су погођени последицама катастрофа имају право на помоћ у складу са својим 

потребама и приоритетима које пружају хуманитарне и друге регистроване 

организације у складу са законом, а уколико су претрпели већу материјалну штету, 

имају и право на државну помоћ, у складу са посебним законом.“ 

Чланом 11. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописани су услови за остваривање права на помоћ. 

Чланом 30. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописано је: „Уколико се помоћ грађанима и привредним 

субјектима додељује из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе, на поступак доделе се примењују одредбе овог закона.“ 

Општинско веће општине Прибој је на основу Статута општине Прибој („Сл. 

лист општине Прибој“ број 1/19) и Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 5/22), 

формирало Решењем Комисију за процену штете настале на домаћинствима услед 

елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. 

године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године. 

Задатак Комисије је да изласком на лице места процени насталу штету на 

домаћинствима погођеним елементарном непогодом- поплавом и изливањем реке Лим 

у периоду од 18.01.-23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука. 

Комисија је радила на терену од 24.01.-30.01.2023. године, обишла укупно 19 

домаћинстава и утврдила да укупна штета на стамбеним објектима и пољопривредним 

културама износи 2.445.000,00 динара. 

Комисија је сачинила Извештај и доставила га на разматрање Општинском већу 

општине Прибој. 

Општинско веће општине Прибој је на седници одржаној 09.02.2023. године 

размотрило Извештај Комисије, прихватило га и наложило да се за свако домаћинство 
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уради појединачно решење о исплати трошкова. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 553- 18  од  09.02.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

На основу члана 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 11. и 30. Закона о 

обнови након елемнтарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр. 112/2015), 

члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист општине Прибој“,бр. 

16/08) и Решења о образовању Комисије за процену штете настале на домаћинствима 

услед елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-

23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године, 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.02.2023. године, разматрало 

је Извештај Комисије за процену штете настале на домаћинствима услед елементарне 

непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године у 

насељима Бањски Чамац и Лука од 31. јануара 2023. године и донело 

 

                            Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“, бр. 8/2022), раздео 5- Општинска управа, програм 0602- 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0014- Управљање 

ванредним ситуацијама, функција 130- Опште услуге локалне самоуправе, економска 

класификација 484000- накнада штете за повреду или штету насталу услед 

елемнтарних непогода, позиција 71/0, исплатиће се трошкови у износу од 73.000,00 

динара породици Пузовић Дејана, Прибој, која је услед елементарне непогоде- 

поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године претпрела 

материјалну штету.  
       II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева. 

       III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 

делатности, финансије и буџет. 

      IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Чланом 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018 ) прописано је: „Грађани 

који су погођени последицама катастрофа имају право на помоћ у складу са својим 

потребама и приоритетима које пружају хуманитарне и друге регистроване 

организације у складу са законом, а уколико су претрпели већу материјалну штету, 

имају и право на државну помоћ, у складу са посебним законом.“ 

Чланом 11. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописани су услови за остваривање права на помоћ. 

Чланом 30. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописано је: „Уколико се помоћ грађанима и привредним 

субјектима додељује из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне 
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самоуправе, на поступак доделе се примењују одредбе овог закона.“ 

Општинско веће општине Прибој је на основу Статута општине Прибој („Сл. 

лист општине Прибој“ број 1/19) и Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 5/22), 

формирало Решењем Комисију за процену штете настале на домаћинствима услед 

елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. 

године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године. 

Задатак Комисије је да изласком на лице места процени насталу штету на 

домаћинствима погођеним елементарном непогодом- поплавом и изливањем реке Лим 

у периоду од 18.01.-23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука. 

Комисија је радила на терену од 24.01.-30.01.2023. године, обишла укупно 19 

домаћинстава и утврдила да укупна штета на стамбеним објектима и пољопривредним 

културама износи 2.445.000,00 динара. 

Комисија је сачинила Извештај и доставила га на разматрање Општинском већу 

општине Прибој. 

Општинско веће општине Прибој је на седници одржаној 09.02.2023. године 

размотрило Извештај Комисије, прихватило га и наложило да се за свако домаћинство 

уради појединачно решење о исплати трошкова. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 553- 19 од  09.02.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

На основу члана 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 11. и 30. Закона о 

обнови након елемнтарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр. 112/2015), 

члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист општине Прибој“,бр. 

16/08) и Решења о образовању Комисије за процену штете настале на домаћинствима 

услед елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-

23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године, 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.02.2023. године, разматрало 

је Извештај Комисије за процену штете настале на домаћинствима услед елементарне 

непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године у 

насељима Бањски Чамац и Лука од 31. јануара 2023. године и донело 

 

                            Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“, бр. 8/2022), раздео 5- Општинска управа, програм 0602- 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0014- Управљање 

ванредним ситуацијама, функција 130- Опште услуге локалне самоуправе, економска 

класификација 484000- накнада штете за повреду или штету насталу услед 

елемнтарних непогода, позиција 71/0, исплатиће се трошкови у износу од 130.000,00 

динара породици Пузовић Јездимира, Прибој, која је услед елементарне непогоде- 

поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године претпрела 

материјалну штету.  
       II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева. 

       III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 
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делатности, финансије и буџет. 

      IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Чланом 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018 ) прописано је: „Грађани 

који су погођени последицама катастрофа имају право на помоћ у складу са својим 

потребама и приоритетима које пружају хуманитарне и друге регистроване 

организације у складу са законом, а уколико су претрпели већу материјалну штету, 

имају и право на државну помоћ, у складу са посебним законом.“ 

Чланом 11. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописани су услови за остваривање права на помоћ. 

Чланом 30. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописано је: „Уколико се помоћ грађанима и привредним 

субјектима додељује из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе, на поступак доделе се примењују одредбе овог закона.“ 

Општинско веће општине Прибој је на основу Статута општине Прибој („Сл. 

лист општине Прибој“ број 1/19) и Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 5/22), 

формирало Решењем Комисију за процену штете настале на домаћинствима услед 

елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. 

године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године. 

Задатак Комисије је да изласком на лице места процени насталу штету на 

домаћинствима погођеним елементарном непогодом- поплавом и изливањем реке Лим 

у периоду од 18.01.-23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука. 

Комисија је радила на терену од 24.01.-30.01.2023. године, обишла укупно 19 

домаћинстава и утврдила да укупна штета на стамбеним објектима и пољопривредним 

културама износи 2.445.000,00 динара. 

Комисија је сачинила Извештај и доставила га на разматрање Општинском већу 

општине Прибој. 

Општинско веће општине Прибој је на седници одржаној 09.02.2023. године 

размотрило Извештај Комисије, прихватило га и наложило да се за свако домаћинство 

уради појединачно решење о исплати трошкова. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 553- 20 од  09.02.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

На основу члана 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 11. и 30. Закона о 

обнови након елемнтарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр. 112/2015), 

члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист општине Прибој“,бр. 

16/08) и Решења о образовању Комисије за процену штете настале на домаћинствима 

услед елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-

23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године, 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.02.2023. године, разматрало 
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је Извештај Комисије за процену штете настале на домаћинствима услед елементарне 

непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године у 

насељима Бањски Чамац и Лука од 31. јануара 2023. године и донело 

 

                            Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“, бр. 8/2022), раздео 5- Општинска управа, програм 0602- 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0014- Управљање 

ванредним ситуацијама, функција 130- Опште услуге локалне самоуправе, економска 

класификација 484000- накнада штете за повреду или штету насталу услед 

елемнтарних непогода, позиција 71/0, исплатиће се трошкови у износу од 132.000,00 

динара породици Леђеновић Сулејмана, Прибој, која је услед елементарне непогоде- 

поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године претпрела 

материјалну штету.  
       II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева. 

       III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 

делатности, финансије и буџет. 

      IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Чланом 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018 ) прописано је: „Грађани 

који су погођени последицама катастрофа имају право на помоћ у складу са својим 

потребама и приоритетима које пружају хуманитарне и друге регистроване 

организације у складу са законом, а уколико су претрпели већу материјалну штету, 

имају и право на државну помоћ, у складу са посебним законом.“ 

Чланом 11. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописани су услови за остваривање права на помоћ. 

Чланом 30. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописано је: „Уколико се помоћ грађанима и привредним 

субјектима додељује из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе, на поступак доделе се примењују одредбе овог закона.“ 

Општинско веће општине Прибој је на основу Статута општине Прибој („Сл. 

лист општине Прибој“ број 1/19) и Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 5/22), 

формирало Решењем Комисију за процену штете настале на домаћинствима услед 

елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. 

године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године. 

Задатак Комисије је да изласком на лице места процени насталу штету на 

домаћинствима погођеним елементарном непогодом- поплавом и изливањем реке Лим 

у периоду од 18.01.-23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука. 

Комисија је радила на терену од 24.01.-30.01.2023. године, обишла укупно 19 

домаћинстава и утврдила да укупна штета на стамбеним објектима и пољопривредним 

културама износи 2.445.000,00 динара. 

Комисија је сачинила Извештај и доставила га на разматрање Општинском већу 

општине Прибој. 

Општинско веће општине Прибој је на седници одржаној 09.02.2023. године 
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размотрило Извештај Комисије, прихватило га и наложило да се за свако домаћинство 

уради појединачно решење о исплати трошкова. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 553- 21 од  09.02.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

На основу члана 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 11. и 30. Закона о 

обнови након елемнтарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр. 112/2015), 

члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист општине Прибој“,бр. 

16/08) и Решења о образовању Комисије за процену штете настале на домаћинствима 

услед елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-

23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године, 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.02.2023. године, разматрало 

је Извештај Комисије за процену штете настале на домаћинствима услед елементарне 

непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године у 

насељима Бањски Чамац и Лука од 31. јануара 2023. године и донело 

 

                            Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“, бр. 8/2022), раздео 5- Општинска управа, програм 0602- 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0014- Управљање 

ванредним ситуацијама, функција 130- Опште услуге локалне самоуправе, економска 

класификација 484000- накнада штете за повреду или штету насталу услед 

елемнтарних непогода, позиција 71/0, исплатиће се трошкови у износу од 20.000,00 

динара породици Ђуровић Луке, Прибој, која је услед елементарне непогоде- 

поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године претпрела 

материјалну штету.  
       II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева. 

       III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 

делатности, финансије и буџет. 

      IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Чланом 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018 ) прописано је: „Грађани 

који су погођени последицама катастрофа имају право на помоћ у складу са својим 

потребама и приоритетима које пружају хуманитарне и друге регистроване 

организације у складу са законом, а уколико су претрпели већу материјалну штету, 

имају и право на државну помоћ, у складу са посебним законом.“ 

Чланом 11. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописани су услови за остваривање права на помоћ. 

Чланом 30. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописано је: „Уколико се помоћ грађанима и привредним 
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субјектима додељује из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе, на поступак доделе се примењују одредбе овог закона.“ 

Општинско веће општине Прибој је на основу Статута општине Прибој („Сл. 

лист општине Прибој“ број 1/19) и Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 5/22), 

формирало Решењем Комисију за процену штете настале на домаћинствима услед 

елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. 

године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године. 

Задатак Комисије је да изласком на лице места процени насталу штету на 

домаћинствима погођеним елементарном непогодом- поплавом и изливањем реке Лим 

у периоду од 18.01.-23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука. 

Комисија је радила на терену од 24.01.-30.01.2023. године, обишла укупно 19 

домаћинстава и утврдила да укупна штета на стамбеним објектима и пољопривредним 

културама износи 2.445.000,00 динара. 

Комисија је сачинила Извештај и доставила га на разматрање Општинском већу 

општине Прибој. 

Општинско веће општине Прибој је на седници одржаној 09.02.2023. године 

размотрило Извештај Комисије, прихватило га и наложило да се за свако домаћинство 

уради појединачно решење о исплати трошкова. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 553- 22 од  09.02.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

На основу члана 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 11. и 30. Закона о 

обнови након елемнтарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр. 112/2015), 

члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист општине Прибој“,бр. 

16/08) и Решења о образовању Комисије за процену штете настале на домаћинствима 

услед елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-

23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године, 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.02.2023. године, разматрало 

је Извештај Комисије за процену штете настале на домаћинствима услед елементарне 

непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године у 

насељима Бањски Чамац и Лука од 31. јануара 2023. године и донело 

 

                            Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“, бр. 8/2022), раздео 5- Општинска управа, програм 0602- 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0014- Управљање 

ванредним ситуацијама, функција 130- Опште услуге локалне самоуправе, економска 

класификација 484000- накнада штете за повреду или штету насталу услед 

елемнтарних непогода, позиција 71/0, исплатиће се трошкови у износу од 30.000,00 

динара породици Рашидагић Едине, Прибој, која је услед елементарне непогоде- 

поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године претпрела 

материјалну штету.  
       II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева. 

       III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 
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делатности, финансије и буџет. 

      IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Чланом 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018 ) прописано је: „Грађани 

који су погођени последицама катастрофа имају право на помоћ у складу са својим 

потребама и приоритетима које пружају хуманитарне и друге регистроване 

организације у складу са законом, а уколико су претрпели већу материјалну штету, 

имају и право на државну помоћ, у складу са посебним законом.“ 

Чланом 11. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописани су услови за остваривање права на помоћ. 

Чланом 30. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописано је: „Уколико се помоћ грађанима и привредним 

субјектима додељује из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе, на поступак доделе се примењују одредбе овог закона.“ 

Општинско веће општине Прибој је на основу Статута општине Прибој („Сл. 

лист општине Прибој“ број 1/19) и Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 5/22), 

формирало Решењем Комисију за процену штете настале на домаћинствима услед 

елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. 

године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године. 

Задатак Комисије је да изласком на лице места процени насталу штету на 

домаћинствима погођеним елементарном непогодом- поплавом и изливањем реке Лим 

у периоду од 18.01.-23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука. 

Комисија је радила на терену од 24.01.-30.01.2023. године, обишла укупно 19 

домаћинстава и утврдила да укупна штета на стамбеним објектима и пољопривредним 

културама износи 2.445.000,00 динара. 

Комисија је сачинила Извештај и доставила га на разматрање Општинском већу 

општине Прибој. 

Општинско веће општине Прибој је на седници одржаној 09.02.2023. године 

размотрило Извештај Комисије, прихватило га и наложило да се за свако домаћинство 

уради појединачно решење о исплати трошкова. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 553- 23 од  09.02.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

На основу члана 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 11. и 30. Закона о 

обнови након елемнтарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр. 112/2015), 

члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист општине Прибој“,бр. 

16/08) и Решења о образовању Комисије за процену штете настале на домаћинствима 

услед елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-

23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године, 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.02.2023. године, разматрало 
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је Извештај Комисије за процену штете настале на домаћинствима услед елементарне 

непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године у 

насељима Бањски Чамац и Лука од 31. јануара 2023. године и донело 

 

                            Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“, бр. 8/2022), раздео 5- Општинска управа, програм 0602- 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0014- Управљање 

ванредним ситуацијама, функција 130- Опште услуге локалне самоуправе, економска 

класификација 484000- накнада штете за повреду или штету насталу услед 

елемнтарних непогода, позиција 71/0, исплатиће се трошкови у износу од 50.000,00 

динара породици Ђуровић Вељка, Прибој, која је услед елементарне непогоде- 

поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године претпрела 

материјалну штету.  
       II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева. 

       III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 

делатности, финансије и буџет. 

      IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Чланом 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018 ) прописано је: „Грађани 

који су погођени последицама катастрофа имају право на помоћ у складу са својим 

потребама и приоритетима које пружају хуманитарне и друге регистроване 

организације у складу са законом, а уколико су претрпели већу материјалну штету, 

имају и право на државну помоћ, у складу са посебним законом.“ 

Чланом 11. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописани су услови за остваривање права на помоћ. 

Чланом 30. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописано је: „Уколико се помоћ грађанима и привредним 

субјектима додељује из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе, на поступак доделе се примењују одредбе овог закона.“ 

Општинско веће општине Прибој је на основу Статута општине Прибој („Сл. 

лист општине Прибој“ број 1/19) и Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 5/22), 

формирало Решењем Комисију за процену штете настале на домаћинствима услед 

елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. 

године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године. 

Задатак Комисије је да изласком на лице места процени насталу штету на 

домаћинствима погођеним елементарном непогодом- поплавом и изливањем реке Лим 

у периоду од 18.01.-23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука. 

Комисија је радила на терену од 24.01.-30.01.2023. године, обишла укупно 19 

домаћинстава и утврдила да укупна штета на стамбеним објектима и пољопривредним 

културама износи 2.445.000,00 динара. 

Комисија је сачинила Извештај и доставила га на разматрање Општинском већу 

општине Прибој. 

Општинско веће општине Прибој је на седници одржаној 09.02.2023. године 
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размотрило Извештај Комисије, прихватило га и наложило да се за свако домаћинство 

уради појединачно решење о исплати трошкова. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 553- 24 од  09.02.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

На основу члана 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 11. и 30. Закона о 

обнови након елемнтарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр. 112/2015), 

члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист општине Прибој“,бр. 

16/08) и Решења о образовању Комисије за процену штете настале на домаћинствима 

услед елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-

23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године, 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.02.2023. године, разматрало 

је Извештај Комисије за процену штете настале на домаћинствима услед елементарне 

непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године у 

насељима Бањски Чамац и Лука од 31. јануара 2023. године и донело 

 

                            Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“, бр. 8/2022), раздео 5- Општинска управа, програм 0602- 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0014- Управљање 

ванредним ситуацијама, функција 130- Опште услуге локалне самоуправе, економска 

класификација 484000- накнада штете за повреду или штету насталу услед 

елемнтарних непогода, позиција 71/0, исплатиће се трошкови у износу од 88.000,00 

динара породици Пујовић Илинке , Прибој, која је услед елементарне непогоде- 

поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године претпрела 

материјалну штету.  
       II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева. 

       III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 

делатности, финансије и буџет. 

      IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Чланом 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018 ) прописано је: „Грађани 

који су погођени последицама катастрофа имају право на помоћ у складу са својим 

потребама и приоритетима које пружају хуманитарне и друге регистроване 

организације у складу са законом, а уколико су претрпели већу материјалну штету, 

имају и право на државну помоћ, у складу са посебним законом.“ 

Чланом 11. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописани су услови за остваривање права на помоћ. 

Чланом 30. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописано је: „Уколико се помоћ грађанима и привредним 
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субјектима додељује из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе, на поступак доделе се примењују одредбе овог закона.“ 

Општинско веће општине Прибој је на основу Статута општине Прибој („Сл. 

лист општине Прибој“ број 1/19) и Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 5/22), 

формирало Решењем Комисију за процену штете настале на домаћинствима услед 

елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. 

године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године. 

Задатак Комисије је да изласком на лице места процени насталу штету на 

домаћинствима погођеним елементарном непогодом- поплавом и изливањем реке Лим 

у периоду од 18.01.-23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука. 

Комисија је радила на терену од 24.01.-30.01.2023. године, обишла укупно 19 

домаћинстава и утврдила да укупна штета на стамбеним објектима и пољопривредним 

културама износи 2.445.000,00 динара. 

Комисија је сачинила Извештај и доставила га на разматрање Општинском већу 

општине Прибој. 

Општинско веће општине Прибој је на седници одржаној 09.02.2023. године 

размотрило Извештај Комисије, прихватило га и наложило да се за свако домаћинство 

уради појединачно решење о исплати трошкова. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 553- 25 од  09.02.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 

На основу члана 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 11. и 30. Закона о 

обнови након елемнтарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр. 112/2015), 

члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист општине Прибој“,бр. 

16/08) и Решења о образовању Комисије за процену штете настале на домаћинствима 

услед елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-

23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године, 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.02.2023. године, разматрало 

је Извештај Комисије за процену штете настале на домаћинствима услед елементарне 

непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године у 

насељима Бањски Чамац и Лука од 31. јануара 2023. године и донело 

 

                            Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2023. годину 

(„Сл. лист општине Прибој“, бр. 8/2022), раздео 5- Општинска управа, програм 0602- 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0014- Управљање 

ванредним ситуацијама, функција 130- Опште услуге локалне самоуправе, економска 

класификација 484000- накнада штете за повреду или штету насталу услед 

елемнтарних непогода, позиција 71/0, исплатиће се трошкови у износу од 80.000,00 

динара породици Пујовић Радомира, Прибој, која је услед елементарне непогоде- 

поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. године претпрела 

материјалну штету.  
       II Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева. 
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       III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене 

делатности, финансије и буџет. 

      IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Чланом 8. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018 ) прописано је: „Грађани 

који су погођени последицама катастрофа имају право на помоћ у складу са својим 

потребама и приоритетима које пружају хуманитарне и друге регистроване 

организације у складу са законом, а уколико су претрпели већу материјалну штету, 

имају и право на државну помоћ, у складу са посебним законом.“ 

Чланом 11. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописани су услови за остваривање права на помоћ. 

Чланом 30. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 

гласник РС“, бр. 112/2015) прописано је: „Уколико се помоћ грађанима и привредним 

субјектима додељује из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе, на поступак доделе се примењују одредбе овог закона.“ 

Општинско веће општине Прибој је на основу Статута општине Прибој („Сл. 

лист општине Прибој“ број 1/19) и Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 5/22), 

формирало Решењем Комисију за процену штете настале на домаћинствима услед 

елементарне непогоде- поплаве и изливања реке Лим у периоду од 18.-23.01.2023. 

године у насељима Бањски Чамац и Лука, број:87-7 од 23.01.2023. године. 

Задатак Комисије је да изласком на лице места процени насталу штету на 

домаћинствима погођеним елементарном непогодом- поплавом и изливањем реке Лим 

у периоду од 18.01.-23.01.2023. године у насељима Бањски Чамац и Лука. 

Комисија је радила на терену од 24.01.-30.01.2023. године, обишла укупно 19 

домаћинстава и утврдила да укупна штета на стамбеним објектима и пољопривредним 

културама износи 2.445.000,00 динара. 

Комисија је сачинила Извештај и доставила га на разматрање Општинском већу 

општине Прибој. 

Општинско веће општине Прибој је на седници одржаној 09.02.2023. године 

размотрило Извештај Комисије, прихватило га и наложило да се за свако домаћинство 

уради појединачно решење о исплати трошкова. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 553- 26 од  09.02.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 
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II АКТА ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ 

 

             На основу члана 177. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе ( “Службени гласник РС “ , бр. 21/2016, 113/2017, 

113/2017 I –други закон, 95/2018 и  114/2021)  Жалбена комисија општине Прибој, 

донела је   

          

ПОСЛОВНИК О РАДУ 
         

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

  

            Овим Пословником се ближе уређује, у складу са Законом о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (у даљем тексту  :Закон) 

организација и начин рада  Жалбене комисије општине Прибој (у даљем 

тексту:Комисија).         

Члан 2. 

 

           На рад Комисије примењује се Закон о општем управном поступку, Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и други 

прописи.          

Члан 3. 

  

           Седиште Комисије је у просторијама Општинске управе општине Прибој.    

  

Члан 4. 

 

            Комисија има печат округлог облика, пречника 32 мм у у чијој средини је грб 

Републике Србије.     

        Текст печата исписан је око грба у концентричним круговима на српском језику 

ћириличним писмом.       

             У спољном кругу печата исписан је назив Република Србија. У унутрашњем 

кругу исписан је назив  Жалбена комисија општине Прибој. У дну печата исписано је 

седиште комисије – Прибој. 

           

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД КОМИСИЈЕ 

 

Члан 5. 

 

              Комисију чини три члана,укључујући и председника, које именује Општинско 

веће општине Прибој.   

Члан 6. 

 

            Комисија је у свом раду самостална, а одлуке доноси  већином од укупног броја 

чланова.    

Члан 7. 

 

       Председник Комисије: представља и руководи радом комисије, одлучује о изузећу 

чланова комисије, председава седницом Комисије, одговара за законити и благовремени 

рад комисије,   
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припрема извештај о раду Комисије и обавља друге послове који су законом и овим 

пословником одређени за председника Комисије.  

     

Члан 8. 

 

        Жалбена комисија је најмање једном годишње подноси извештај о свом раду 

Општинском већу. 

    Годишњи извештај о раду Комисија подноси у року од 30 дана од завршетка  

календарске године, стим што може поднети и друге извештаје када оцени да је то 

потребно. 

      Годишњи извештај о раду садржи податке о укупном броју предмета које је 

Комисија примила и решила у извештајном периоду, начину на који су предмети  

решени,броју примљених жалби и броју нерешених предмета на крају извештајног 

периода.      

Члан 9. 

 

     Комисија одлучује о жалбама  службеника на решења којима се одлучује о њиховим 

правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса. 

    Комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак. 

    Комисија је дужна да одлучи о жалби у року од 15 дана од дана њеног пријема ако 

законом није другачије одређен. Против одлуке жалбене комисије може да се покрене 

управни спор. 

    О раду Комисије води се записник.     

Члан 10. 

 

       Стручне, административне и техничке послове за потребе Комисије обавља 

Општинска управа општине Прибој.     

     Послови из става 1 овог члана обухватају: пријем жалби и других поднесака, 

отварање предмета и предаја у раду, позивање за усмену расправу, отпремање одлука и 

других поднесака и друге послове неопходне за несметан рад Комисије.    

 

Члан 11. 

 

      Чланови Комисије имају право на накнаду за свој рад. 

      О висини накнаде из става 1 овог члана, одлучује Општинско веће. 

 

Члан 12. 

 

   Председник или члан Комисије ће бити изузет од вршења дужности у појединачном 

жалбом поступку уколико постоји лични интерес који он, или с њиме повезано лице, 

може имати у вези одлуком у чијем доношењу учествуј. 

     Решење о изузећу члана жалбене комисије доноси председник комисије. 

     Решење о изузећу председника жалбене комисије доноси Општинско веће.    

 

ПОСТУПАЊЕ СА ЖАЛБАМА 

  

Члан 13. 

 

       Жалбе се заводе у уписник предмета Комисије хронолошким редом, по датуму 

пријема и предају председнику Комисије. 
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       Председник Комисије испитује постојање процесних услова за разматрање жалбе 

одмах након пријема  предмета у рад. 

     Уколико су процесни услови за разматрање жалбе испуњени председник Комисије 

прибавља списе првостепеног органа и заказује седницу комисије. 

 

Члан 14. 

 

     Захтеви о којима Комисија није надлежна да одлучује уступају се на решавање 

надлежном органу. 

Члан15. 

 

     Комисија доноси одлуке на седницама по спроведеном поступку јавне расправе. 

     Комисија може да доноси одлуке и без спровођења поступка јавне расправе на 

основу списа предмета  и писаног или усменог извештаја известиоца  кога за сваки 

предмет одређује председник комисије. 

Члан16. 

 

       Одлука се доноси јавним гласањем. Предлог одлуке формулише председник 

Комисије  након чега се приступа гласању дизањем руке “за” и “ против” предлога. 

 

Члан 17. 

 

       О раду Комисије се води записник у који се обавезно уписују: ознака предмета, 

датум и место одржавања седнице, имена присутних чланова Комисије, садржина 

изгласане одлуке, да ли је одлука донета једногласно или већином гласова, издвојено 

мишљење ако га је било. 

Записник потписују председник Комисије и чланови комисије. 

 

Члан 18. 

 

      Председник комисије потписује акте донете на сeдници Комисије. 

     

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан19. 
 

Ступањем на снагу Пословника престаје да важи Пословник о раду Жалбене комисије 

01 број 177-2  од 03.04.2017. године. 

Члан 20. 
 

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу општине  Прибој". 

   

Жалбена комисија  

04 Број: 117-2 

25.07.2022. године Прибој 

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

                                                                                                          Радосав Цвијовић, дипл. 

Правник 
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