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Прибој, 20.07.2016. године

Излази по потреби
Рок за рекламацију 10 дана

I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На основу члана 48. и 56. став 6. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'' број: 129/07 и
54/11), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 19.07.2016. године, донела је
О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати одборницима и то:
1. Ивици Бојовићу, са Изборне листе ''Александар Вучић–Србија побеђује'' испред Српске
напредне странке.
2. Олгици Ћурић, са Изборне листе ''Александар Вучић–Србија побеђује'' испред Српске
напредне странке.
3. Момиру Јановићу, са Изборне листе ''Социјалистичка партија Србије-Ивица Дачић''.
4. Др Белми Грабовчић, са Изборне листе ''Социјалистичка партија Србије-Ивица Дачић''.
5. Едити Мандал, са Изборне листе ''СДА Санџака-БДЗ Санџака'', испред Странке
демократске акције Санџака.
6. Лариси Караосмановић, са Изборне листе ''СДА Санџака-БДЗ Санџака'', испред
Бошњачке демократске заједнице.
7. Сенаду Мулаосмановићу, са Изборне листе ''Санџачка демократска партија-Др Јасминко
Тоскић''.
II Мандат новим одборницима траје до истека мандата одборника којима је престао мандат.
III Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
Образложење
На седници Скупштине општине одржаној 15.06.2016. године, утврђен је престанак мандата
одборницима Лазару Рвовићу и Саши Василићу, са изборне листе ''Александар Вучић – Србија
побеђује'', Здравку Пешуту и Дијани Радовић са изборне листе ''Социјалистичка партија Србије - Ивица
Дачић'', Муамеру Хасанагићу, са изборне листе ''СДА Санџака – БДЗ Санџака'' испред СДА, Фахрудину
Алагићу, са изборне листе ''СДА Санџака – БДЗ Санџака'' испред БДЗ и Миралему Гогалићу, са изборне
листе ''Санџачка демократска партија- Др.Јасминко Тоскић''.
Чланом 48.Закона о локалним изборима прописано је:
"Када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом
следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника."
Када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека
времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату на изборној листи коме није
био додељен мандат - припаднику исте политичке странке.''
Општинска изборна комисија на седници одржаној 07.07.2016. године доделила је мандате
одборницима из става I решења и издала им уверење да су изабрани за одборнике.Нови одборници дали
су писмену сагласност да прихватају мандат.
Чланом 56. став 6. Закона о локалним изборима прописано је да када Скупштина после
конституисања одлучује о потврђивању мандата нових одборника, у гласању, поред одборника, могу
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учествовати и кандидати којима су мандати додељени у складу са чланом 48. овог Закона и који имају
уверење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани.
ПРАВНА ПОУКА: Против одлуке може се изјавити жалба надлежном Управном суду у року од 48
часова од дана доношења одлуке јединице локалне самоуправе.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02 -44 од 19.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.
____________________
На основу члана 46. став 1.тачка 1. и става 4. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС''
број:129/07 и 54/11), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 19.07.2016. године, донела је
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборнику Миливоју Перуничићу, са изборне листе ''Александар Вучић
– Србија побеђује'', испред Партије уједињених пензионера Србије, престао мандат одборника због
подношења писмене оставке.
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
О б р а з л о ж е њ е:
Чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима прописано је да одборнику престаје
мандат пре истека времена на који је изабран, подношењем оставке.
Дана 11.07.2016. године, одборник Миливоје Перуничић, поднео је писану оставку председнику
Скупштине општине.
О оставци коју је одборник поднео између две седнице, Скупштина је дужна да одлучи на првој
наредној седници.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву одлуке.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке може се изјавити жалба надлежном Управном суду у року од
48 часова од дана доношења одлуке Скупштине општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02 - 45 од 19.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.
____________________
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 3. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС''
број:129/07 и 54/11), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 19.07.2016. године донела је
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборницима Скупштине општине Прибој :
1. Олгици Ћурић, са изборне листе ''Александар Вучић – Србија побеђује'' испред Српске
напредне странке, престао мандат одборника због подношења усмене оставке.
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2. Јасмину Хоџићу, са изборне листе ''Јасмин Хоџић – Прибој је и наш град-Маријана Бјелић''
испред Либерално демократске партије, престао мандат одборника због подношења усмене оставке.
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
О б р а з л о ж е њ е:
На седници Скупштине општине Прибој одржаној 19.07.2016. године, одборници Олгица Ћурић
и Јасмин Хоџић су поднели усмену оставку.
Чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима прописано је да одборнику престаје
мандат пре истека времена на који је изабран подношењем оставке.
Одборник може поднети оставку усмено на седници скупштине јединице локалне самоуправе, а
између две седнице подноси је у форми оверене писане изјаве.
После подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој седници
утврђује да је одборнику престао мандат.
ПРАВНА ПОУКА: Против одлуке може се изјавити жалба надлежном Управном суду у року од 48
часова од дана доношења одлуке јединице локалне самоуправе.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02 - 46 од 19.07. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.
____________________
На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/, Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 19.07.2016. године донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРЕЊИМА И РЕАЛИЗАЦИЈИ УРЕЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА , ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА ЗА
2015. ГОДИНУ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИБОЈА
I УСВАЈА СЕ Извештај о оставарењима и реализацији уређења грађевинског
земљишта,текућег одржавања комуналних објеката за 2015. годину Дирекције за изградњу Прибоја.
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02- 53 од 19.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.
____________________
На основу члана 24. Статута општине Прибој (''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08) Скупштина
општине Прибој, на седници одржаној 19.07.2016. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2015. ГОДИНУ ЈКП ''УСЛУГА'' ПРИБОЈ
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I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2015. годину ЈКП ''Услуга'' Прибој
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-54 од 19.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.
____________________
На основу члана 24. Статута општине Прибој (''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08) Скупштина
општине Прибој, на седници одржаној 19.07.2016. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2015. ГОДИНУ ЈП ''ТОПЛАНА ПРИБОЈ'' ПРИБОЈ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2015. годину ЈП ''Топлана Прибој''
Прибој.
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-56 од 19.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.
____________________
На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/, Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 19.07.2016. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015. ГОДИНУ
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ''СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПРИБОЈ''
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2015. годину Установе за физичку
културу ''Спортски центар Прибој''.
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02 - 49 од 19.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, 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 19.07.2016. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015. ГОДИНУ
ДОМА КУЛТУРЕ ''ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ''
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2015. годину Дома културе ''Пиво
Караматијевић''.
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-47 oд 19.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.
____________________
На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/, Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 19.07.2016. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015. ГОДИНУ
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ПРИБОЈ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2015. годину Градске библиотеке
Прибој.
II Одлуку објавити у Службеном листу oпштине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-48 од 19.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.
____________________
На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/, Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 19.07.2016. године донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015.
ГОДИНУ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ПРИБОЈ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2015. годину Завичајног музеја
Прибој.
II Одлуку објавити у Службеном листу oпштине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-51 од 19.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, 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 19.07.2016. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015. ГОДИНУ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај за 2015. годину Туристичке
организације Прибој .
II Одлуку објавити у Службеном листу oпштине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01Број: 02-52 од 19.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.
____________________
На основу члана 24. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/, Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 19.07.2016. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2015. ГОДИНУ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРИБОЈ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду за 2015. годину Центра за социјални рад Прибој.
II Одлуку објавити у Службеном листу oпштине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02 – 50 од 19.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.
____________________
На основу члана 24. Статута општине Прибој (''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08) Скупштина
општине Прибој, на седници одржаној 19.07.2016. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ
РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ БАЊИЦА Д.О.О ЗА 2015. ГОДИНУ
I УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Регионалне санитарне депоније Бањица д.о.о за 2015
годину.
II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-55 од 19.05.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.
____________________
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На основу члана 90. тачка 7. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'',број
12/08), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 19.07.2016. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе Прибој за 2015. годину.
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-57 од 19.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.
____________________
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС бр. 129/07) и
члана 6. Одлуке о оснивању Туристичке организације Прибој, (''Сл. лист општине Прибој'' број:2/05),
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 19.07.2016. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ
I Владан Радовић, дипломирани економиста, разрешава се дужности директора Туристичке
организације Прибој, због истека мандата.
II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
Образложење
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине
именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и
даје сагласност на њихове статуте у складу са законом.
Чланом 6. Одлуке о оснивању Туристичке организације Прибој прописано је да Скупштина
општине именује и разрешава органе Туристичке организације Прибој.
Владан Радовић је именован за директора 19.07.2012. године и истекао му је четворогодишњи
мандат.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број : 02 - 40 од 19.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.
____________________
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС бр. 129/07) и
члана 6. Одлуке о оснивању Туристичке организације Прибој, (''Сл. лист општине Прибој'' број:2/05),
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 19.07.2016. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ
I Владан Радовић, дипломирани економиста, именује се за вршиоца дужности
Туристичке организације Прибој, до именовања директора, а најдуже до шест месеци.
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II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој.
Образложење
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине
именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и
даје сагласност на њихове статуте у складу са законом.
Чланом 6. Одлуке о оснивању Туристичке организације Прибој прописано је да Скупштина
општине именује и разрешава органе Туристичке организације Прибој.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02 – 41 од 19.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.
____________________
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС бр. 129/07) и
члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој, (''Сл. лист општине Прибој'' број:12/08), Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 19.07.2016. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
''СПОРТСКИ ЦЕНТАР''ПРИБОЈ
I Саво Спасојевић, дипломирани економиста, разрешава се дужности директора Установе за
физичку културу ''Спортски центар'' Прибој, због истека мандата.
II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Решење објавити у Службеном листу oпштине Прибој.
Образложење
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 46. став 1. тачка 10. Статута
општине Прибој прописано је да Скупштина општине именује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са
законом.
Саво Спасојевић је именован за директора 19.07.2012. године и истекао му је четворогодишњи
мандат.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број : 02 – 42 од 19.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.
____________________
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС бр. 129/07) и
члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (''Сл. лист општине Прибој'' број:12/08), Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 19.07.2016. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ ''СПОРТСКИ ЦЕНТАР''ПРИБОЈ
I Саво Спасојевић, дипломирани економиста, именује се за вршиоца дужности директора Установе
за физичку културу ''Спортски центар'' Прибој, до именовања директора, а најдуже до шест месеци.
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II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
Образложење
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 46.став 1. тачка 10. Статута
општине Прибој прописано је да Скупштина општине именује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са
законом.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број : 02 – 43 од 19.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.

____________________

III АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 02.06.2016. године, у складу са Уговором
број:551-377/16 од 28.03.2016.године између Центра за социјални рад Прибој и Скупштине општине
Прибој, донело је
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016. годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа,ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средствва Центру за социјални рад
Прибој, у износу од 682.165,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92, економска класификација 472-средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на жиро рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-111 од 02.06.2016..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'', број:
16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 22.06.2016. године,
ЗАКЉУЧАК
Да се за постигнуте резултате у школској 2015./2016. години ученицима доделе награде у
следећим износима:
-Ученицима који су основно и средње образовање школске 2015./2016. године завршили са
просечном оценом 5,00 по ...................................8.000,00 динара;
-Ученицима који су основно и средње образовање школске 2015./2016. године завршили као
ученици генерације по.......................10.000,00 динара
- За ученике који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима:
 за прво место по......................10.000,00 динара
 за друго место по......................8.000,00 динара
 за треће место по.......................7.000,00 динара
-За менторе ученика на републичким такмичењима исплатити награду у износу награде коју је
остварио ученик.
-За ученике који су освојили једно од прва три места на окружним такмичењима:
 за прво место по.........................5.000,00 динара
 за друго место по.......................3.000,00 динара
 за треће место по.......................2.000,00 динара
-За ученике који су освојили једно од прва три места на окружном екипном такмичењу, у
следећим износима:
 прво место по............................2.000,00 динара
 друго место по...........................1.500,00 динара
 треће место по...........................1.000,00 динара
Закључак објавити у ''Службеном листу општине Прибој''
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-121 од 22.06.2016. 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 08.07.2016. године,
разматрало је захтев Карадиновић Мине за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средствва Карадиновић Мини, у износу
од 20.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92, економска класификација 472-средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
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IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-135 од 08.07.2016.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 08.07.2016. године, разматрало је захтев
Бјеловић Љиљане за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средствва Бјеловић Љиљани, у износу од
20.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92 , економска класификација 472-средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-135 од 08.07.2016.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 08.07.2016. године, разматрало је захтев
Станковић Савете за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средствва Станковић Савети, у износу од
10.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92 , економска класификација 472-средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
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IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-135 од 08.07.2016.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 08.07.2016. године, разматрало је захтев
Мирковић Станимира за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средствва Мирковић Станимиру, у износу
од 20.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92 , економска класификација 472-средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-135 од 08.07.2016.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 08.07.2016. године, разматрало је захтев Јелић
Драгана за новчану помоћ потребну за накнаду штете од пожара и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средствва Јелић Драгану, у износу од
10.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92, економска класификација 472-средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
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IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-135 од 08.07.2016.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 08.07.2016. године, разматрало је захтев Џидић
Ганије за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средствва Џидић Ганији, у износу од
20.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92 , економска класификација 472-средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-135 од 08.07.2016.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 08.07.2016. године, разматрало је захтев
Кашерић Миланке за новчану помоћ потребну за подмиривање оновних животних потреба и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Кашерић Миланки, у износу од
20.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92 , економска класификација 472-средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
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IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-135 од 08.07.2016.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 08.07.2016. године, разматрало је захтев
Хасанагић Мурата за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Хасанагић Мурату, у износу од
20.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92 , економска класификација 472-средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-135 од 08.07.2016.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 08.07.2016. године, разматрало је захтев
Бјелопољац Муја за новчану помоћ потребну за штампање књиге “Чуда око Сјеверинског ђумрука
какавих нема под капом небеском“ и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Бјелопољац Мују, у износу од
20.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92 , економска класификација 472-средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
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IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-135 од 08.07.2016.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 08.07.2016. године, донело је решење којим се
одобравају средства ЈКП “Услуга“ за плаћање трошкова набавке и испоруке хидрофорског постројења
са уградњом за станаре ул. Лимска 36 и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:6/2015 ), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа,ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средста ЈКП “Услуга“, у износу од
355.392,00 динара.
II За овај износ умањиће се апропријација 60 - текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.01, програм 0602, програм 15-лок.,самоуправа, ПА 0001-функционисање лок.самоуправе,
функција 130, апропријација 63 , економска класификација 512-машине и опрема.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, а средства ће се пребацити на жиро рачун рачун ЈКП “Услуга“.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, ЈКП “Услуга“ и
архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-135 од 08.07.2016.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 08.07.2016. године, разматрало је захтев
Цинцовић Видомирке за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Цинцовић Видомирки, у износу
од 15.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92 , економска класификација 472-средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
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IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-135 од 08.07.2016.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 08.07.2016. године, разматрало је захтев
Бећировић Фуада е за новчану помоћ потребну за лечење детета и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Бећировић Фуаду, у износу од
40.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92, економска класификација 472-средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-135 од 08.07.2016.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 08.07.2016. године, разматрало је захтев Анџић
Милана за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Анџић Милану, у износу од
10.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92, економска класификација 472-средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
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IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-135 од 08.07.2016.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 08.07.2016. године, разматрало је захтев
Цмиљановић Марије за новчану помоћ потребну за плаћање трошкова авионске карте за учешће на
Конференцији ЕЦВП у Барселони и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Цмиљановић Марији, у износу
од 25.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92, економска класификација 472-средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-135 од 08.07.2016.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 08.07.2016. године, разматрало је захтев
Исламагић Хилде за новчану помоћ потребну за лечење детета и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Исламагић Хилди, у износу од
40.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92, економска класификација 472-средства за
проширене видове социјалне заштите.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
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IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-135 од 08.07.2016.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник ,с.р.
___________________

IV АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број:129/07) и
члана 76. став 1. тачка 10., а у вези са чланом 95. Статута општине Прибој („Сл.лист општине Прибој“,
број:12/08), Председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ОБЛАСТ
ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
I За помоћника Председника општине за област локалног економског развоја поставља се
ЈАСМИН ХОЏИЋ, дипл.политиколог, на период од 4 (четири) године.
II Запослени остварује права и обавезе из радног односа у Општинској управи Прибој даном
ступања на рад, а дужан је ступити на рад 20.07.2016.године, осим ако је из оправданих разлога
спречен.
III Општинска управa дужна је пријавити запосленог на обавезно социјално осигурање, у
законом прописаном року.
IV Решење је коначно.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Чланом 58. Закона о локалној самоуправи прописано је да Председник општине може имати
помоћнике, да су исти запослени у Општинској управи, да се постављају за поједине области и да их
поставља Председник општине. Такође је прописано да може бити постављено највише 3 (три)
помоћника.
Статутом општине Прибој, у члану 76., прописано је да Председник општине, између осталог,
поставља и разрешава помоћнике Председника општине. Такође, чланом 95. Статута дат је правни
основ за доношење овог Решења и ближе прописани услови.
По престанку функције, постављено лице из става 1. диспозитива овог Решења остварује права у
складу са позитивним прописима који дефинишу ову област.
Имајући у виду обавезе општине у области приватног предузетништва и мале привреде,
Председник општине, на основу претходно цитираних одредби Закона о локалној самоуправи и
одредби Статута, поставља помоћника за област локалног економског развоја. Постављено лице за
област локалног економског развоја обавља послове из ове области и одговоран је Председнику
општине за стање у овој области, предлаже уређивање, начин решавања питања из области локалног
економског развоја, предлаже пројекте и сачињава мишљења у вези са питањима која су од значаја за
развој у овој области и предлаже мере које имају за циљ подстицање развоја локалног економског
развоја, подноси извештај Председнику општине о стању у области локалног економског развоја,

18 | С т р а н а

Број 7/2016

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

иницира доношење прописа из ове области, врши и друге послове прописане Актом о систематизацији
радних места у Општинској управи.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30
дана од дана доношења истог..
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
01 број:112-27 од 20.07.2016.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник ,с.р.
___________________
_________________________________________________________________________________________
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