Година 2015 Број 3

Прибој, 23.04.2015. године

Излази по потреби
Рок за рекламацију 10 дана

I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу члана 63. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број:
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2012, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013), члана 32. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 46. тачка 2.
Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број: 12/2008), Скупштина
општине Прибој, на седници одржаној 23.04.2015. године, донела је

О Д Л У К А
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Прибој за 2015. годину (''Службени лист општине Прибој'', број
7/2014), члан 1. мења се и гласи:
''Приходи примања, расходи и издаци буџета општине Прибој за 2015. годину (у даљем тексту
буџет), састоје се од:
А.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
-

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
у чему:
буџетска средства
сопствени приходи
Остали извори
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
у чему:
Текући буџетски расходи
Расходи из сопствених прихода
донације
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
у чему:
текући буџетски издаци
издаци из сопствених прихода
донације

Износ у динарима
785.426.691
755.426.691
694.441.364
20.292.967
40.692.360
30.000.000
995.416.691
608.059.494
579.201.364
18.465.770
10.392.360
387.357.197
355.230.000
1.827.197
30.300.000
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БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ(кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5)
Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задужења
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из
претходних година
Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавних политика
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

199.370.000

217.370.000
2.000.000
215.370.000

18.000.000

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
ОПИС
1
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
(осим самодоприноса)
1.2. Самодопринос
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на добра и услуге
(осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у
чему:
- поједине врсте прихода са одређеном наменом (
наменски приход)
1.5. Остали порески приходи
2. Непорески приходи
(осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у
чему:
Поједине врсте прихода са одређеном наменом(наменски
приходи)
3. Донације
4. Трансфери
5. Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Текући расходи
1.1. Расходи за запослене
1.2. Коришћење роба и услуга
1.3. Отплата камата
1.4. Субвенције
1.5. Социјална заштита из буџета
1.6. Остали расходи
- Средства резерви
- остали расходи
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економска
класификације

2

Износ у
динарима
3
724.441.364

71

340.119.076

711

267.999.076

711180
713

20.000
50.510.000

714

21.590.000

716

23.000.000

74

36.810.000

731+732
733
8

10.000
294.502.288
30.000.000
934.431.364

4
41
42
44
45
47
48+49

579.201.364
151.955.783
189.274.752
6.050.000
53.930.000
36.720.000
70.435.119
10.000.000
60.435.119
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2. Трансфери
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје
финансијске имовине
2. Задуживање
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.2. Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА(класа3.извор финансирања13)
НЕУТРОШЕНА СРЕДТСВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА(класа3. извор
финансирања14)

463
5
62

65.715.710
355.230.000
217.370.000

92

2.000.000

91
911
912

215.370.000

18.000.000
61
611
612
613
6211

-

18.000.000
18.000.000

-

Члан 2.
У члану 2. број: „233.000.000“ замењује се бројем „199.370.000“.

Члан 3.
У члану 3. у табели, на редном броју 8. број „249.000.000“ замењује се бројем „215.370.000“.

Члан 4.
У Плану расхода, Посебан део , у члану 4.- табеларном прегледу, измене се састоје у
следећем, и то:
1. У Разделу 3., глава 3.00- Општинска управа – Опште услуге, Програму 0602 Програм
15 - Локална самоуправа, ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе, функцији 130, после
позиција 37. додаје се позиција 293, која гласи:
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Остале
специјализоване
услуге - средства за
унапређење
саобраћаја

3.000.000,00

Средства из
опствених извора 04
Средства из
Осталих извора

Опис

Средства из
буџета
01

Економ. класифи.
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424000

Аналитика

293

130

Функц.
класифика.
Број
позиције
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0

0

Укупно

3.000.000,00

2. Додавањем ове позиције мења се збир главе 3.00, те се у колони- средства буџета износ
„112.288.500“ замењује износом „115.288.500,00“ и у колони укупно износ “112.288.500“
замењује се износом „115.288.500,00“.

Боравак деце без
родитељског старања
у стану за
осамљивање

440.000,00

Средства из
опствених извора 04
Средства из
Осталих извора

Опис

Средства из
буџета
01

Економ. класифи.
472000

Аналитика

294

090

Функц.
класифика.
Број
позиције

3. У Раделу 3. глава 3.05 Општинска управа - Социјална и дечја заштита, у Програму
0901 Програм 11 - Социјална и дечја заштита, ПА 0001 Социјалне помоћи, функцији 090, после
позиције 74. додаје се позиција 294, која гласи:

0

0

Укупно

440.000,00

4. Додавањем ове позиције у глави 3.05, збир ПА 0002 Прихватилишта, прихватне станице и
друге врсте смештаја, у колони- средства буџета износ „7.831.000,00“ замењује износом
„8.271.000,00“, у колони укупно износ “7.831.000,00“ замењује износом „8.271.000,00“, и
укупно за главу 3.05 износ у колони - средства буџета износ „25.231.000,00“, замењује се
износом“ 25.671.000,00“, у колони укупно износ „25.231.000,00“, замењује се износом“
25.671.000,00“.
5. У Разделу 3, глава 3.15.1, Дирекција за изградњу Прибоја, Програм 0701 Програм 7 Путна
инфраструктура, функцији 620, на позицији 270 у колони - средства буџета износ
„249.000.000,00“ замењује износом „200.000.000,00“ и у истој глави,укупно за функционалној.
класификацији 620 у колони - средства буџета износ “ 439.262.450,00“ замењује се износом
„390.262.450,00“ и у колони укупно износ “439.262.450,00“ замењује
се износом
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„390.262.450,00“, укупно за главу 3.15.1 - Дирекција за изградњу Прибоја
инфраструктура, у колони- средства буџета износ “439.262.450,00“ замењује се
„390.262.450,00“ и у колони укупно износ “439.262.450,00“ замењује се
„390.262.450,00“, укупно за главу 3.15 Дирекција за изградњу Прибоја, у колони буџета износ “477.692.450,00“ замењује се износом „428.692.450,00“.

- путна
износом
износом
средства

Помоћ у оснивању
Д.О.О. „Слободна зона
Прибој“

1.780.000,00

Средства из
опствених извора 04
Средства из
Осталих извора

Опис

Средства из
буџета
01

Економ. класифи.
451000

Аналитика

295

620

Функц.
класифика.
Број
позиције

6. У Разделу 3, глава 3.16, Општинска управа- Фонд за развој општине, Програм 1501 Програм
3 Локални економски развој, ПА 0003 Подстицај за развој предузетништва, функцији 620,
обележава се са ПА/1 и после позиције 277 додаје се ПА/2
0002 Унапређење привредног
амбијента, позиција 295, која гласи:

0

0

Укупно

1.780.000,00

Помоћ у оснивању
Д.О.О. „Индустријски
паркови“

10.150.000,00

Средства из опствених
извора 04
Средства из
Осталих извора

Опис

Средства из
буџета
01

Економ. класифи.
451000

Аналитика

296

620

Функц.
класифика.
Број
позиције

7. У програму из презходног става после апропријације 295 додаје се ПА/3 0005
Финансијска подршка економском развоју, позиција 296, која гласи:

0

0

Укупно

10.150.000,0
0

8. Додавањем позиција 295 и 296 у глави 3.16, у реду укупно за главу 3.16 у колони- средства
буџета износ „15.000.000,00“ замењује износом „26.930.000,00“ и у колони укупно, износ“
15.000.000,00 “ замењује се износом „26.930.000,00“.
9. Укупно за раздео 3.16, у колони - средства буџета износ „950.484.678,00“ замењује се
износом „916.854.678,00“ и у колони укупно, износ „1.011.470.005,00“ замењује се износом
„1.013.416.691,00“.
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10. Укупно БК 01 општина Прибој у колони- средства буџета износ „986.061.364,00“ замењује
се износом „952.431.364,00“, у колони укупно, износ „1.047.046.691,00“ замењује се износом „
1.013.416.691,00“.
Члан 5.
У делу III - Извршавање буџета, после члана 30 додаје се члан 31, који гласи:
„Средства планирана овом одлуком у Разделу 3, глава 3.16, Општинска управа- Фонд за
развој општине, Програм 1501 Програм 3 Локални економски развој, на ПА/2 0002, позиција
295. - Унапређење привредног амбијента опредељена за д.о.о. „Слободна зона Прибој“ у
износу од 1.780.000,00 динара и средства на ПА/3 0005 Финансијска подршка економском
развоју, позиција 296 опредељена за д.о.о.“Индустријски паркови“ Прибој у износу од
10.150.000,00 динара служе као трошкови оснивања назначених друштава са ограниченом
одговорношћу и преносиће се на рачуне друштава у складу са потребама и процентом
остварења прихода буџета.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снаду осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Прибој“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 400 – 47 од 23. 04. 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић, спец.инж. ел.с.р.

__________________________
На основу члана 68. став 1. и члана 100.став 3. 4. и 5.Закона о заштити животне средине
(„Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09), члана 46.став 1.тачка 5. Статута општине Прибој („Сл.лист
Општине Прибој број 12/08“), члана 6.Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Прибој („Службени лист општине Прибој“ број 6/09), Скупштина општине Прибој, на седници
одржаној 23.04.2015. године, донела је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2015. ГОДИНУ
I Овим Програмом одређује се намена коришћења средстава која се прикупљају у буџетском
фонду за заштиту и унапређење животне средине општине Прибој за 2015. годину.
II За реализацију овог Програма користиће се средства планирана Одлуком о буџету општине
Прибој за 2015.годину, за буџетски фонд за заштиту животне средине у износу од 4.000.000,00 динара.
Планирана средства ће се убирати по основу накнада за заштиту и унапређење животне средине
у складу са чланом 85, 85 а и 87. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број
135/04 и 36/09).
III Овим Програмом утврђује се динамика и намена трошења планираних средстава, тако да ће
из планираних средстава бити финансирани:
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1. Програми и пројекти праћења стања животне средине на територији општине Прибој у складу
са чланом 69. Закона о заштити животне средине, стални и развојни, у износу од ------- 800.000 ,00
динара, и то за мониторинг:
- праћење квалитета ваздуха
- праћење нивоа комуналне буке
- праћење квалитета површинских вода
- праћење квалитета земљишта
- мерења у животној средини по указаној потреби и по захтеву инспекције
Реализација ових Програма вршиће се преко овлашћених стручних организација, на основу
закључених уговора, у складу са позитивним прописима.
2.Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти као и суфинансирање истих------- 1.950.000,00 динара и то:
Пројекти рекултивације, уређење јавних површина и санације, управљање отпадом, управљање
енергијом као и други пројекти од интереса за општину реализују се на територији општине, а
предлаже их општина, јавна предузећа, стручне организације и установе.
Остале превентивне и подстицајне програме и пројекте за чијом се реализацијом укаже потреба.
Ови програми и пројекти биће реализовани у сарадњи са другим субјектима система заштите
животне средине.
3. Инвестициони програми и пројекти од значаја за побољшање квалитета животне средине на
територији општине Прибој (суфинансирање у куповини опреме за заштиту животне средине,
опремање локација за сеоске мини депоније, набавка контејнера и друго) ---- 850.000,00 динара.
Ови програми и пројекти ће се реализовати на основу исказане потребе јавних предузећа преко
општине или на основу јавног конкурса .
4. Програми и пројекти невладиног сектора из области заштите животне средине -------250.000.00 динара.
Ови програми ће се реализовати на основу конкурса.
5. Образовне активности, едукација, штампање пропагандног материјала, промоција и јачање
свести о потреби заштите животне средине на локалном и регионалном нивоу ----- 100.000,00 динара.
У циљу подизања нивоа образовања, јачање свести и популаризације заштите животне срединеопштина Прибој ће преко надлежног општинског органа из опредељених средстава, самостално или у
сарадњи са другим субјектима, финансирати или учествовати у финансирању организовања или
учествовања у предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, манифестацијама из области заштите
и унапређења животне средине и обележавању значајних датума и догађаја:
- сајмови екологије;
- обележавање светског дана животне средине;
- сајмови здраве хране и
- друге активности
6. Пројекти који се односе на научно истраживачки рад у области заштите животне средине---30.000,00 динара.
Ови програми ће се реализовати на основу јавног конкурса за које постоји потреба и интерес да се
реализују на подручју општине Прибој.
7. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине ---20.000,00
динара.
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању животне
средине и јачању свести о значају заштите животне средине јавност ће бити обавештена путем
средстава јавног информисња.
IV Финансирање, односно суфинансирање активности по овом програму вршиће се у зависности
од динамике прилива средстава у складу са Одлуком о буџетском фонду за заштиту животне средине
општине Прибој. Уколико се приходи не остварују у планираном износу финансирање активности по
овом програму вршиће се у проценту остварења примања, односно прихода буџетског фонда, по свим
активностима.

7|Страна

Број 3/2015

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

V Општина ће финансирати пројекте на основу уговора или споразума о финансирању.
Одобрење за финансирање сваког појединачног програма или пројекта одобрава председник општине
на предлог Општинског већа.
VI Пријаве пројеката за финансирање достављају се општини Прибој, комисији коју образује
председник општине. Комисија врши оцену сагласности пројекта са програмом коришћења средстава за
2015 . годину и председнику општине доставља предлог за закључење уговора, односно споразума.
Састав и број чланова комисије одређује председник општине.
VII Стручне и административно техничке послове за реализацију програма и пројеката као и
надзор над извршавањем уговорених обавеза спроводи општинска управа општине Прибој.
VIII Општинско веће општине Прибој је, дужно да прибави сагласност Министарства
пољопривреде и заштите животне средине на предлог програма коришћења средстава буџетског фонда
за заштиту животне средине општине Прибој за 2015.годину.
IX Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине
објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 501- 33 од 23.04. 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.с.р.
___________________
На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ , Скупштина
општине Прибој, на седници одржаној 23.04.2015. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014. ГОДИНУ
ДОМА КУЛТУРЕ ''ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ''
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2014. годину Дома културе ''Пиво
Караматијевић''.
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-20 oд 23.04.2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.с.р.
______________
На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ , Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 23.04.2015. године , донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014. ГОДИНУ
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ПРИБОЈ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2014. годину Градске библиотеке
Прибој .
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Одлуку објавити у Службеном листу oпштине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-21 од 23.04.2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.с.р.
_______________

На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ , Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 23.04.2015. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014. ГОДИНУ
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ''СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПРИБОЈ''
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2014. годину Установе за физичку
културу '' Спортски центар Прибој'' .
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02 - 22 од 23.04.2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.с.р.
_____________________
На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ , Скупштина
општине Прибој, на седници одржаној 23.04.2015. године , донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2014. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПРИБОЈ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду за 2014. годину Центра за социјални рад Прибој .
II Одлуку објавити у Службеном листу oпштине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02 - 23 од 23.04.2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.с.р.
______________________
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На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ , Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 23.04.2015. године донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014.
ГОДИНУ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ПРИБОЈ
I
Прибој.

УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2014. годину Завичајног музеја

II Одлуку објавити у Службеном листу oпштине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-24 од 23.04.2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.с.р.
_____________________
На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ , Скупштина
општине Прибој, на седници одржаној 23.04.2015. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014. ГОДИНУ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ
I
УСВАЈА СЕ
организације Прибој .

Извештај о раду и Финансијски извештај за 2014. годину Туристичке

II Одлуку објавити у Службеном листу oпштине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01Број: 02-25 од 23.04.2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.с.р.

________________
На основу члана 13.Одлуке о оснивању Фонда за развој општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој''
1/09/, Скупштина општине Прибој на седници одржаној 23.04.2015. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2014.
ГОДИНУ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Фонда за развој општине Прибој за 2014. годину.
II Одлуку објавити у Службеном листу oпштине Прибој.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-26 oд 23.04.2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.с.р.
_________________

II АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 33. и 35. Закона о јавном дугу ( „Службени гласник РС“, број: 61/2005,107/2009 и 78/2011),
члана 79. тачка 12. Статута општине Прибој („Службени лист општине Прибој, број 12/2008), а у вези члана
23. Одлуке о буџету општине Прибој ( „Службени лист општине Прибој“, број 7/2014), уз претходно
прибављено мишљење Министарства финансија, број: 401-760/2015-001 од 30.03.2015. године, Општинско
веће општине Прибој, на седници одржаној 30.03.2015.године, донело је
ОДЛУКУ
о задуживању општине Прибој за финансирање дефицита текуће ликвидности
Одобрава се задуживање општине Прибој код пословних банака за финансирање дефицита текуће
ликвидности буџета општине Прибој за 2015. годину.
Општина Прибој задужује се у износу од 29.000.000,00 динара, због неуравнотежености кретања у
јавним приходима и јавним расходима буџета општине Прибој.
Укупан износ задужења општине Прибој мора се вратити пре истека буџетске године.
Поступак јавне набавке за избор пословне банке код које ће се извршити задуживање за финансирање
дефицита текуће ликвидности спровешће се у складу са прописима који регулишу јавне набавке.
Овлашћује се Председник општине Прибој да, у име општине Прибој, потпише уговор о
кредиту.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-61 од 30.03.2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р.
____________________
На основу члана 79. тачка 2. Статута Општине Прибој ( „Службени лист општине Прибој“,
број: 12/2008 ) и члана 29. Закона о комуналним делатностима ( „Службени гласник Републике Србије“,
број: 88/2011 ), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 30.03.2015. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
Општина Прибој ће из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој („Службени лист
општине Прибој“, број:7/2014 ), у разделу 3, функција 130-опште услуге, на апропријацији 40, економској
класификацији 451, за превоз пензионера у износу од 5.000.000,00 динара, вршити субенционисање услуге
јавног превоза на територији Општине Прибој, пензионисаних лица старијих од 65 година живота, са
пребивалиштем на териториjи општине Прибој.
Имајући у виду чињеницу да једино превозник „ Аутопревоз Јањушевић“ а.д. Прибој услугом
превоза покрива целу територију општине Прибој и учествује са преко 70% у укупно обављаном превозу,
овлашћује се Председник општине да са истим закључи Уговор о субвенционисаном превозу
пензионисаних лица старијих од 65 година живота, са пребивалиштем на територији општине Прибој.
Са превозником се може закључити Уговор о субвенционисаном превозу, под условом да
превозник прихвати да је опредељеним износом покривена цена карте, у висини од 100% цене коштања,
без обзира на путни правац-релацију на територији општине Прибој на којој пензионисано лице путује.
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Утврђени износ преносиће се превознику у једнаким месечним ратама, по испостављеној фактури
превозника. Фактуре ће се подносити у текућем месецу за претходни месец.
Уговор ће се закључити за период од 01.04.2015 до 31.12.2015. године.
Овaj Закључак објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-61 од 30.03.2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р.
__________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине
Прибој“,бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 30.03.2015. године донело
je
ЗАКЉУЧАК
Приступа се изради Плана детаљне регулације “Калуђерско поље”.
Налаже се Општинској управи Прибој да, као носилац израде планских докумената, у складу са
одредбама Закона о планирању и изградњи, припреми нацрт Одлуке о приступању изради Плана.
Овaj Закључак објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-61 од 30.03.2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р.
_______________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине
Прибој“,бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 16.04.2015. године донело
je
ЗАКЉУЧАК
Из буџета општине Прибој финансираће се трошкови оснивања Друштва са ограниченом
одговорношћу “Индустријски паркови“ доо Прибој, до износа од 10.150.000,00 динара и Друштва са
ограниченом одговорношћу “Слободна зона Прибој“ Прибој, до износа од 1.780.000,00 динара.
Овaj Закључак објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-77 од 16.04.2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р.
____________________
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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 16.04.2015. године, разматрало је захтев Кокор
Мирзете за новчану помоћ потребну за плаћање неизмирених трошкова за електричну енергију и
донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2015.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:7/2014), раздео 3, глава 3.05-социјална и дечја заштита, функција 090,
апропријација 70, ек.класификација 472-средства за проширене видове социјалне помоћи, одобравају се
средства Кокор Мирзети, у износу од 15.000,00, на име помоћи.
II
За овај износ умањиће се апропријација 50-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
472-средства за проширене видове социјалне помоћи.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун подносиоца
захтева.
IV
Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
V
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број:06-77 од 16.04.2015.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.правник,с.р.
_______________________
На основу члана 19. Закона о безбедност саобраћаја на путевима(''Сл.гласник РС'', бр.41/09 и 53/10)
и члана 5. Одлуке о оснивању Савета за безедност саобраћаја на путевима (''Службени лист општине
Прибој'', број 7/14),Општинско веће општине Прибој на предлог Савета за безбедност саобраћаја на
путевима , на седници одржаној 16.04.2015. године, доноси
ПРОГРАМ
о коришћењу средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја
на путевима у општини Прибој за 2015. годину
Савет за безбеденост саобраћаја на путевима (у даљем тексту: Савет) основан је Одлуком
Општинског већа општине Прибој број 06-328 од 24.12.2014. године.
Задатак Савета је да непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на основу
тога покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу унапређења
безбедности саобраћаја на путевима, исте предлаже Општинском већу, а посебно иницијативе за
доношење програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
путевима на територији општине Прибој.
Извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја су:
1) буџет јединице локалне самоуправе,
2) приходи буџета јединице локалне самоуправе од наплаћених новчаних казни за прекршаје
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима,
3) поклони или прилози покровитеља дати јединици локалне самоуправе, и
4) остали приходи.
Средства од наплаћених новачних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима, у висини од 70% припадају буџету Републике, а у висини од 30% припадају
буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен. Од 30% средстава који
припадају буџету јединице локалне самоуправе 50% се користи за поправљање саобраћајне
инфраструктуре, а преосталих 50% се користи за:
1. унапређење саобраћајног васпитања и школовања,
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2. превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја,
3. научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја,
4. техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на
путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја,
5. рад Савета и тела Савета.
Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
путевима у 2015. години на територији општине Прибој утврђује се намена и начин коришћња
средстава у циљу унапређења безбедности свих учесника у саобраћају на територији општине
Прибој.
I ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
а) Планирани приходи
Средства буџета општине Прибој од наплаћених новачних казни за
прекршаје предвиђена прописима о безбедности саобраћаја на
путевима, а који су учињени на територији општине Прибој у
периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године
Укупни приходи
б) Планирани расходи
Поправљање саобраћајне инфраструктуре у износу од 50%
1.
планираних прихода
Постављање заштитних ограда у зонама школа и заштитних
1.1
(сигурносних) ограда поред пута
Постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја (лежећих
1.2 полицајаца, вибро-акустичних трака, ретрорефлектујућих маркера)
приоритет имају путеви у зонама школа
Одржавање и постављање расвете у улицама и на путевима, а посебно на
1.3
високо ризичним локацијама
Израда пројектно техничке документације и изградња пешачке стазе од
1.4. железничке станице до насеља Мраморје, упоредо са државним путем
који пролази кроз насељена места и осветљење стазе
Отклањање ризика и последица на опасним местима као и других
1.5. недостатака у локалном саобраћају у циљу побољшања безбедности свих
учесника у саобраћају
Израда пројетно-техничке документације и изградња кружног тока
1.6.
раскрснице на крају улице Немањине код Електродистрибуције
Израда Студије изводљивости за увођење система видео надзора на
1.7 локацијама од битног значаја за безбедност учесника у саобраћају у циљу
спречавања и откривања прекршајних и кривичних дела
У К У П Н О:
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања и превентивно2.
промотивне активности - теоретског дела наставе
Стручно усавршавање васпитача, учитеља и наставника у предшколским
2.1
установама, основним и средњим школама (семинари, радионице и сл.)
Израда и набавка публикације за децу (саобраћајних буквара, брошура,
бојанки, меморијских картица и др.)
2.2 Израда и набавка саобраћајних учила за децу (саобраћајних табли,
техничке опреме и техничких помагала и сл.) које могу бити од велике
користи за теоријски део наставе
Новчане награде и одликовања за најуспешније ђаке и њихове наставнике
2.3.
из теоретског дела такмичења (Шта знаш о саобраћају)
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања и превентивно3.
промотивне активности – практичног дела наставе
Израда и обележавање школских саобраћајних полигона за вожњу
3.1.
бицикала деце који симулира саобраћајне ситуације у којима се срећу у
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свакодневном животу.
Набавка бицикала за школе.
Израда и обележавање картинг саобраћајних полигона.
Набавка картинг возила.
Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу
и регулишу саобраћаја на путевима и других органа надлежних за
послове безбедност саобраћаја
Рад Савета и радних тела
УКУПНИ РАСХОДИ

800.000,00
200.000,00
3.000.000,00

II ПОВЕРАВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ
Активности из раздела тачке 1. и тачки 1.1,1.2,1.3,1.4 овај Програм активности реализоваће ЈП
Дирекција за изградњу Прибоја.
Средства опредељена од 685.000,00 динара за ове активности су врло мала, а као и претходних
година ЈП Дирекција за изградњу Прибоја,ове активности обављала веома успешено уз већу
финансијску помоћ буџета општине Прибој.
ЈП Дирекција за изградњу Прибоја на крају године доставиће Савету извештај о реализованим
активносима из овог програма, ради сачињавања годишњег извештаја Савета.
Активности из раздела тачке 1. и тачки 1.5, 1.6 и 1.7 реализоваће се одлуком Општинског већа
из средстава општинског буџета, уколико расположива средства представљају ограничавајући фактор
постоји могућност доношења одлуке о фазном спровођењу ових активности.
Активности Савета као што је приказано у програму највећим делом су усмерене за заштиту
деце као најрањивијих и најугроженијих учесника у саобраћају, као и деце бициклиста, који могу са 12
година самостално да учествују у саобраћају.
Овај програм за заштиту деце за унапређење саобраћајног васпитања и школовања реализоваће
се у две фазе на основу расписаног конкурса и пријављених пројеката свих установа који се баве
васпитавањем и школовањем деце.
Активности из прве фазе пројекта из разедла 2. у тачкама 2.1. и 2.2 које се односе на теоретски
део наставе реализоваће се у првој половини текуће године.
Друга фаза активности пројекта из раздела 3. и тачке 3.1. која се односи на практични део
наставе реализоваће се у другој половини текуће године.
III РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА
Висина средстава одредиће се у зависности од пројекта, с тим да појединачно не прелази износ
за теоретски део наставе до 50.000,00 динара, а за практични део наставе 150.000,00 динара.
Посебни услови конкурса:
- једна установа може да конкурише само са једним предлогом;
- предност имају програми који су усмерени према већем броју крајњег корисника (деце предшколских установа и нижих разреда основних школа);
Међусобна права, обавезе и одговороности у реализацији одобреног пројекта, регулисаће се
закључивањем уговора између заступника установе као корисника изабраног пројекта са председником
Савета, којим се посебно регулише: предмет пројетка – програма, износ додељених средстава за
реализацију пројекта, рок у коме се пројекат реализује, конкретне обавезе уговорених страна и начин и
рок преноса одобрених средстава.
Активности из раздела тачке 4. који се односи на техничко опремање јединица саобраћајне
полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја реализоваће се по приоритету
плана који ће доставити Полицијска станица Прибој, а који усваја и одобрава Савет.
Активности из раздела тачке 5. се односи на рад Савета и тела Савета који је задужен да
спроводи и прати активности из програма и правилно усмерава средства.
Начин рада Савета и ко има права на новчане надокнаде дефинисане су Пословником о раду
Савета.
Висина потрошње новчаних средстава за рад Савета биће сразмерна спроведеним активностима
и пропорционално реализацији програма.
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Средства се реализују у складу са утврђеним активностима и финансијским планом, приоритет
расподеле утврђује се у складу са приливом средстава планираних овим програмом и утврђеним
приоритетом активности.
IV

Наредбодавац за распоред средстава из овог програма је председник општине Прибој.

V

Овај програм на предлог Савета усваја Општинско веће општине Прибој.

По истеку календарске године Савет је обавезан да достави извештај о остварењу предложеног
програма Општинском већу на усвајање.
Уколико се не искористе сва средства чија намена је утврђена овим програмом – Савет ће
предложити Општинском већу да за наведена средства донесе решење о коришћењу истих, а за
конкретну активност у складу са програмом.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број:06-77 од 16.04.2015.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник,с.р.
________________________
III АКТА АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
На основу одредаба чл.5. и 15. Закона о Агеницији борбу против корупције (''Сл.гласник РС'',
бр.97/08, 53/10, 66/11 УС и 67/13-УС; у даљем тексту: Закона о Агенцији), у постпуку покренутом на
основу пријаве против Драгане Грујичић из Прибојске Бање, ради одлучивања о постојању повреде
Закона о Агенцији, 17. јула 2014.године,
Директор Агенције за борбу против корупције доноси
РЕШЕЊЕ
1. Утврђује се да је Драгана Грујичић, директор Основне школе ''Никола Тесла'', Прибојска
Бања, поступила супротно одредбама члана 27. и члана 32. став 1. Закона о Агенцији за борбу против
корупције, на тај начин што је са својом сестром Иваном Бјеловић, закључила уговор о раду: број 75403/12 од 24 децембра 2012.године, број 55 од 7. фебруара 2013.године, број 91/1 од 27.фебруара
2013.године, број 133 од 26. марта 2013.године и број 228 од 13. маја 2013.године, на основу којих је
именована, у овој школи засновала радни однос на одређено време на радном месту помоћног радника,
чиме је интересно погодовала повезаном лицу и на тај начин довела у сумњу поверење грађана у
савесно и одговорно вршење јавне функције, а да о сукобу интереса који је имала у овој ситуацији није
писмено обавестила Школски одбор Основне школе ''Никола Тесла'', Прибојска Бања и Агенцију за
борбу против корупције, па јој се, на основу члан 51. став 1. Закона о Агенцији за борбу против
корупције, изриче
МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ СА ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ
ДИРЕКТОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' ПРИБОЈСКА БАЊА
II Изрека и сажето образложење овог решења објавиће се у (''Службеном гласнику Републике
Србије'', и у ''Сл.листу општине Прибој''.
Образложење
Против Драгане Грујичић, директора Основне школе ''Никола Тесла'', Прибојска Бања (у даљем
тексту: Школа), је 13 новембра 2013.године на основу пријаве покренут поступак ради одлучивања о
постојању повреде одредаба члана 27. и члана 32. став 1. Закона о Агенцији, због тога што је именована
закључила уговоре о раду. Број: 754-03/12 од 24. децембра 2012.године, број 55 од 7. фебруара
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2013.године, број 91/1 од 27.фебруара 2013.године, број 133 од 26.марта 2013.године и број 228 од
13.маја 2013.године са својом сестром Иваном Бјеловић, којима је именована засновала радни однос на
одређено време, на радно место помоћног радника у овој школи.
Именована је на тај начин, као директор школе, јавни интерес подредила приватном и јавну
функцију искористила за стицање погодности за повезано лице, са којим се нашла у двоструком односу
зависности (један, којим се већ налазила и није могла да избегне јер је то лице њена сестра и, други, у
којем се нашла примајући то лице у радни однос у Школи у којој је директор), чиме је истовремено
угрозила и поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, супротно одредбама члана
27.Закона о Агенцији.
Именована је, као функционер, пре свега, била дужна да избегне сукоб интереса, а кад је
закључила наведене уговоре о раду са својом сестром, била је дужна да о сукобу интереса који је у
конкретној ситуацији имала писмено обавестити Школски одбор Школе и Агенцију, што није учинила,
а што је утврђено увидом у допис председника Школског одбора ове школе од 30.октобра 2013.године
и провером службене евиденције Агенције. На тај начин именована је повредила и одредбу члана 32.
Закона о Агенцији.
Број 140-07-00-01021/2013-11
Директор
Тијана Бабић.с.р.
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