Година 2017 Број 8

Прибој, 25.09.2017. године

Излази по потреби
Рок за рекламацију 10 дана

I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На основу члана 63, Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број: 54/2009 и
73/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013,142/2014, др закони 68/2015 и 103/2015), члана
32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014) и члана 46. став 1.
тачка 2. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број: 12/2008), Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 25.09.2017. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2017. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
"У Одлуци о буџету општине Прибој за 2017. годину (""Службени лист општине Прибој, бр.
12/2016 од 27.12.2016. године и број 5/2017 од 24.05.2017) члан 1 мења се и гласи:
""Приходи и примања , расходи и издаци буџета општине Прибој за 2017. годину ( у даљем
тексту: буџет), састоје се од:"
РБ

ОПИС

Износ у динарима

А

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје
нефинансијске имовине

1.319.171.894

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА у чему:

1.319.171.894

-

Буџетска средства

1.279.425.928

-

Сопствени приходи и остали извори

27.157.836

-

Остали извори

12.588.130

1,1

1.2
2

Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)

0

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

1.401.171.894

ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:

1.100.917.319

-

Текући буџетски расходи (4)

1.061.171.353

-

Расходи из сопствених прихода и д. извора

27.157.836

-

Донације

12.588.130

2,1

Издаци за набавку нефинасијске имовине у чему (класа 5):

300.254.575

-

Текући буџетски издаци

300.254.575

-

Издаци из сопствених прихода

0

-

Донације

0

2.2
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-82.000.000

3

3. Буџетски суфицит/ дефицит (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5)

4

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

-

5

5. Укупан фискални суфицит/дефицит

0

Б

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

-

Примања од продаје финансијске имовине

-

Примања од задуживања

-

Суфицит из претходних година или неутрошена средства из пр.г

-

Издаци за отплату главнице дуга

-

Издаци за набавку финансијске имовинекоја није у циљу спровођења
јавних политика

0

6

4. Неутрошена средства из ранијих година

0

121.000.000
2.000.000
119.000.000
0
39.000.000

3. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

82.000.000

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђена су у следећим износима:
РБ

ОПИС

економска
класификација

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5

1. Порески приходи
Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса
Самодопринос
Порез на имовину
Порез на добра и услуге (осим накнаде које се користе преко
буџетског фонда) у чему:

1.279.425.928,00
71
711
711180
713

465.350.649,00
240.400.550,00
20.000,00
183.156.447,00

714

23.000.000,00

Поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приход)
Остали порески приходи

Износ у
динарима

0,00
716

18.773.652,00

74

52.000.000,00

-

Непорески приходи (осима накнада које се користе преко буџетског
фонда) у чему:
Поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приход)

3

Донације

4

Трансфери

5

Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНСИЈСКЕ И
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Текући расходи

4

1.061.171.353,00

1,1

Расходи за запослене

41

144.034.169,00

1,2

Коришћење роба и услуга

42

213.596.297,00

1,3

Отплата камата

44

8.000.000,00

1,4

Субвенције

45

27.600.000,00

1,5

Социјална заштита из буџета

47

42.250.000,00

1,6

Остали расходи

48+49

467.390.000,00

2

1

-

Средства резерви

-

Остали расходи

2

Трансфери

3
4

731+732
733
8

10.000,00
762.065.279,00
0,00
1.361.425.928,00

3.910.000,00
463.480.000,00
46

158.300.887,00

Издаци за набавку нефинансијке имовине

5

300.254.575,00

Издаци за набавку финансије имовине (осим 6211)

62

0,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА
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1

Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине

92

2.000.000,00

2

Задуживање

91

119.000.000,00

2,1

Задуживање код домаћих кредитора

911

119.000.000,00

2,2

Задуживање код страних кредитора

912

0,00

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3

39.000.000,00

Отплата дуга

61

39.000.000,00

3,1

Отплата дуга домаћим кредиторима

611

39.000.000,00

3,2

Отплата дуга страним кредиторима

612

0,00

3,3

Отплата дуга по гаранцијама

613

0,00

Набавка финансијске имовине

6211

0,00

4

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3. извор
финансирања 13)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3.
извор финансирања 14)

Члан 2.

"Члан 2. мења се и гласи:
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018 и 2019. годину исказују се у
следећем прегледу"
Ек.
клас.

РБ

Опис

1

2

3
ЗГРАДЕ, ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА

510
1

Реконструкција школских објеката - П Голеша,
Крајчиновићи
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:

Износ у динарима
2017

2018

2019

4

5

6

118.500.000,00

12.000.000,00

11.000.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00
2015
2018
6.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2017
2017
1.500.000,00

Извор финансирања: буџет
2

Реконструкција јавне расвете

5.000.000,00

Година почетка финансирања:

2012

Година завршетка финансирања:

2020

Вредност пројекта:

46.800.000,00

Извор финансирања: буџет
3

Опрема за производњу и дистрибуцију топлотне
енергије - ЈП Топлана Прибој

4

Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Реконструкција школе у Бучију
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

5

Замена столарије и израда фасаде на згради Општине

6.000.000,00

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

2017
2017
5.000.000,00
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6

7

8

511
1

2

3

4

5

6
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Техничка документација за грађевинске објекте
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Израда колектора на депонији смећа
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: Општина Прибој/Нова Варош
Санација клизишта
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

6.000.000,00
2014
2019
35.425.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

2.000.000,00
2017
2017
4.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00
2017
2017
5.000.000,00

0,00

0,00

ПУТЕВИ

86.471.895,00
0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00
2017
2017
3.000.000,00

0,00

0,00

1.282.050,00
2017
2017
1.282.050,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Пут Р-115 - Потпећ Савићи 300м
834.750,00
Година почетка финансирања:
2015
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
834.750,00
Извор финансирања: буџет
Пут Прибојска бања - Манастир Увац
2.639.495,00
Година почетка финансирања:
2013
Година завршетка финансирања:
2019
Вредност пројекта:
13.430.000,00
Извор финансирања: буџет - 6.639.495; Република: 7.430.000.00
Приступни пут за исламско гробље Побрежје- 400 м

1.300.000,00

Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање ул. 3. Санџачке и израда подзида
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање пута за Читлук-Блатине – 500 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

2017
2017
1.300.000,00

Асфалтирање улице Данила Јауковића и израда кишне
инсталације - 300 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

8

9

Асфалтирање пута ка Расадњику ул. Жртава
ФашистичкогТерора – 300 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање пута Сутјеска-Јаблан – 600 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
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11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање улице Иве Лоле Рибара – 120 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

1.923.882,00
600.000,00
2017
2017
600.000,00

0,00

0,00

Пресвлачење асфалтом улице Саве Ковачевића – 500 м

700.000,00

0,00

0,00

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

2017
2017
700.000,00
0,00

0,00

168.000,00
2017
2017
168.000,00

0,00

0,00

279.950,00

0,00

0,00

4.541.655,00
2017
2017
14.541.655,00

4.000.000,00

2.000.000,00

785.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Асфалтирање старог пута испод стоваришта
„Декора“ – 310 м

13

Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пресвлачење бетона у Пањој Глави – 70 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

14

Асфалтирање прил.путева и П.Глави кућама
Милошевића и Крћа – 110 м

15

Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање пута према Кукуровићима 1500 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет -10.541.655/ Република 4.000.000

16

Асфалтирање две ударне кривине на путу Раван
Ливада- Б. Чамац 280 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

862.575,00
2017
2017
862.575,00

2017
2017
279.950,00

2017
2017
785.520,00

Асфалтирање пута Забрњица – Љубатовићи 500 м

1.673.960,00

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

2017
2017
1.673.960,00

18

Асфалтирање пута према Барама МЗ Нови Прибој 500м

1.444.957,00
2017
2017
1.444.957,00

19

Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање пута Ораси – Калуђеровићи 500 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

17
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21

22

23

24
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Асфалтирање пута Сјеверин – Стрмац 1200 м
1.000.000,00
Година почетка финансирања:
2015
Година завршетка финансирања:
2019
Вредност пројекта:
15.000.000,00
Извор финансирања: буџет -5.000.000-Република 10.000.000.00
Асфалтирање пута капела Добриловићи-Тице 300 м
860.880,00
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
860.880,00
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање улице 29. Октобра на Јармовцу – 120 м
292.500,00
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
292.500,00
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање дела улице Рефика Кочевића 150 м
450.000,00
Година почетка финансирања:
2017
Година завршетка финансирања:
2017
Вредност пројекта:
450.000,00
Извор финансирања: буџет

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.395.540,00
2017
2017
1.395.540,00

0,00

0,00

1.401.000,00
2017
2017
1.401.000,00

0,00

0,00

Асфалтирање пута П.Бања- ж.станица у Потпећу 950 м

2.607.561,00

0,00

0,00

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

2017
2017
2.607.561,00
0,00

0,00

Асфалтирање пута на Зеленцу који се прик. на ул. 4.
Кра. 225 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

25

Асфалтирање прилазног пута у Мраморју (Лангуре)
50 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

26

27

28

29

30

Асфалтирање улице у гајевима испод три монтажне
куће 200 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Наставак асфалта ка Прибојским Голешима 500 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање пута ка Лунићима 500 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

706.935,00
2017
2017
706.935,00
125.875,00
2017
2017
125.875,00
556.500,00
2017
2017
556.500,00

Асфалтирање пута Касидоли-куће Новаковића 250 м

835.000,00

Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:

2017
2017
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Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

31

Асфалтирање пута Мали Саставци-Замрштен 400 м

1.252.000,00

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

2017
2017
1.252.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.116.000,00
2017
2017
1.116.000,00

0,00

0,00

2.991.912,00

0,00

0,00

1.313.000,00
2017
2017
1.113.000,00

0,00

0,00

835.000,00
2017
2017
835.000,00

0,00

0,00

678.600,00
2017
2017
678.600,00

0,00

0,00

Прилазни пут гробљу-Ћирковићи МЗ Кратово 280 м

690.000,00

0,00

0,00

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

2017
2017
690.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

32

Пресвлачење асфалтом пута Десетачки пут ка ул.
Вука Караџића 150 м

33

Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Асфалтирање пута Кожара-Орлосед 400 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

34

Пут у Кутловцу, наставак од краја асфалта- капела
1.040 м и прилазни пут за Костиће 75 м

35

36

37

38

39

40

835.000,00

Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Рачи крак Којадиновић 400 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Рачи железничка станица – Газдићи 300 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Рачи за Пуриће два крака 160 м + 130 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

Пут у П. Глави наставак од ул. 8 марта према
репетитору 250 м

300.000,00
2017
2017
300.000,00

2017
2017
2.991.912,00

686.875,00

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

2017
2017
686.875,00

Пут у Прибојској Бањи крак према Мандићима 140 м

539.350,00

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

2017
2017
539.350,00
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41

Прикључни пут на Првомајску ул.-пут за Бојиће 100 м

366.600,00
2017
2017
366.600,00

42

Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут Валовље-Јевтов гроб-Ливаде, МЗ Саставцима –
1700 м учешће 5.000 е
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

7.000.000,00

Пут у Мажићима, наставак од краја асфалта, крак
Милошевићи 1230 м учешће 5.000 е

4.700.000,00

43

Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
44

Стари пут за Брезна, наставак од краја асфалта –
700 м учешће 5.000 е
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

45

Пут у Добриловићима, наставак од краја асфалта,
капела – Тице 700 м учешће 6.000 е

46

Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Кратово крак Гудурићи 300 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

47

Асфалтирање прилазног пута на улицу Драгољуба
Савића 120 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

48

49

50

51

Реконструкција пута Сиповићи-Марјановићи
асфалтирање и крак Симовићима 130+70+50 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Челицама 150 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Главни пут у Рачи 270 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Потпећу, крак Караџићи, Бајевићи 150 м
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00
2017
2017
700.000,00

0,00

0,00

270.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00
2017
2017
320.000,00

0,00

0,00

780.000,00
2017
2017
780.000,00

0,00

0,00

320.000,00

0,00

0,00

2017
2017
7.000.000,00

2017
2017
4.700.000,00
1.500.000,00
2017
2017
1.500.000,00
2.100.000,00
2017
2017
2.100.000,00

2017
2017
270.000,00
750.000,00
2017
2017
750.000,00
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Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

51

Пут у Калафатима, кућа Пашовића, преп.-300м
(учешће 1.500 еур)
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

52

53

54

55

56

57

58

Пут Б. Чамац-Добриловићи ка Самарџићима 600 м
учешће 4.000 е
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут Крајчиновићи - Јаховићи 150м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут Црнузи - Гребериние - 735м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут Хер Голеша - Велика Њива (Човићи) - 850м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут Мажићи - Баковићи - 1300м (учешће 10.000 еур)
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут Хер Голеша - Црнетићи (црква Ођа) - 1000м
(учешће 7.000 еур)

59

60

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645.975,00
2017
2017
645.975,00

0,00

0,00

3.471.979,00
2017
2017
3.471.979,00

0,00

0,00

3.478.622,00
2017
2017
3.478.622,00

0,00

0,00

4.723.295,00
2017
2017
5.953.295,00

0,00

0,00

3.720.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.969.200,00
2017
2017
1.969.200,00

0,00

0,00

1.206.480,00
2017
2017

0,00

0,00

2017
2017
900.000,00
1.464.000,00
2017
2017
1.464.000,00

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

2017
2017
4.581.880,00

Пут Крајчиновићи - Заостро - 750м (учешће 5.000 еур)

3.027.936,00

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

2017
2017
3.642.936,00

АТАРСКИ ПУТЕВИ

511

2017
2017
320.000,00

Пут у Ритошићима 1000 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Грабовици 800 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
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Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

1.206.480,00

61

Пут од Остојића ка Ступовима у Калуђеровићима
1000 м

2017
2017
1.607.400,00

62

Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Брезнима(стари пут)1000м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

63

0,00

0,00

1.992.000,00
2017
2017
1.992.000,00

0,00

0,00

Пут у Батковићима- Стојнићи-Станковићи 1000 м

1.545.720,00

0,00

0,00

2017
2017
1.545.720,00

64

Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Ожљу-Србљановићи- Врбово 1500 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

1.792.320,00
2017
2017
930.000,00

0,00

0,00

65

Пут у При. Голешима од локве до Цркве на Растини
5000 м

7.410.000,00

0,00

0,00

1.581.120,00
2017
2017
1.581.120,00

0,00

0,00

1.184.880,00
2017
2017
4.960.000,00

0,00

0,00

1.597.560,00
2017
2017
1.597.560,00

0,00

0,00

66

67

68

511
69

70

Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Мажићима дом – Беновићи 1300 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут у Кнежевој реци-Гођашина 800м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Пут за Шиљке МЗ Забрњица 1000 м
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

1.607.400,00

2017
2017
7.410.000,00

ОДРЖАВАЊЕ

34.200.000,00

Крпљење ударних рупа на подручју града
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

11.000.000,00
2017
2017
7.000.000,00

0,00

0,00

2.800.000,00

0,00

0,00

Санација плочастих мостова (зависно од потребе
хитности) –два моста Сјеверин-Стрмац
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
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Испорука бетонских цеви за пропусте по захтеву
грађана
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00
2017
2017
700.000,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00
2017
2017
2.500.000,00

0,00

0,00

13.300.000,00

0,00

0,00

2017
2017
1.500.000,00

72

Уградња цевастих пропуста са прочишћавањем
путева у хитним случајевима (хит. интервенције)

73

Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Одржавање висећих мостова
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

74

Прочишћавање запушених пропуста на градском
подручју

75

Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет
Израда потпорних зидова
Година почетка финансирања:
Година завршетка финансирања:
Вредност пројекта:
Извор финансирања: буџет

7

Раскресивање грања и шибља, кошење траве,
чишћење канала, прочишћавање пропуста и чишћење
осулина на општинским путевима

1.200.000,00
2017
2017
1.200.000,00

2017
2017
1.200.000,00

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

2017
2017
7.300.000,00

511

ЗГРАДЕ ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА

118.500.000,00

12.000.000,00

11.000.000,00

511

ПУТЕВИ + АТАРСКИ ПУТЕВИ + ОДРЖАВАЊЕ

142.558.575,00

0,00

0,00

511

УКУПНО

261.058.575,00

12.000.000,00

11.000.000,00

II ПОСЕБАН ДЕО
"Члан 3. мења се и гласи

Члан 3.

Укупни расходи и издаци укључујући и расходе за отплату главнице дуга, у износу од
1.440.171.894,0 динара финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и
врстама издтатака и то:"
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ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО
За период: 01.01.2017 - 31.12.2017
01

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Функц.
Број
класифика. позиције

Аналитика

Економ.
класифи.

Средства
из
буџета
01

Опис

Средства из
сопствених
извора
04

Средства из
осталих
извора

Укупно

Структура
у
%

Раздео
1
Глава 1.01

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 2101-0001 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА
0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ
Функц.кл. 111
111
111
1
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
111
2
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
111
3
415000 Накнаде трошкова за запослене
111
4
416000 Награде запосленима и остали посебни расходи
111
5
421000 Стални трошкови
111
6
422000 Трошкови путовања
111
7
423000 Услуге по уговору
111
8
426000 Материјал
111
9
465000 Остале текуће дотације
111
10
481000 Финансирање странака
111
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Укупно за раздео
1
Раздео
2
Глава 2.01
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 2101-0002 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА
ПА
Функц.кл. 111
111
111
11
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
111
12
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
111
13
415000 Накнаде трошкова за запослене
111
14
416000 Награде запосленима и остали посебни расходи
111
15
421000 Стални трошкови
111
16
422000 Трошкови путовања
111
17
423000 Услуге по уговору
111
18
426000 Материјал
111
19
465000 Остале текуће дотације
Укупно за функц.кл.
110
Укупно за главу 2.01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Глава 2.02
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 2101-0002 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА
ПА
Функц.кл. 111
111
111
20
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
111
21
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
111
22
415000 Накнаде трошкова за запослене
111
23
421000 Стални трошкови
111
24
422000 Трошкови путовања
111
25
423000 Услуге по уговору
111
26
426000 Материјал
111
27
465000 Остале текуће дотације
Укупно за функц.кл.
111
Укупно за главу 2.02 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Укупно за раздео 2
Раздео 3
12

2,436,000.00
438,000.00
33,800.00
150,000.00
57,000.00
40,000.00
6,352,000.00
260,000.00
330,000.00
570,000.00
10,666,800.00
10,666,800.00
10,666,800.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,436,000.00
438,000.00
33,800.00
150,000.00
57,000.00
40,000.00
6,352,000.00
260,000.00
330,000.00
570,000.00
10,666,800.00
10,666,800.00
10,666,800.00

22.84
4.11
0.32
1.41
0.53
0.37
59.55
2.44
3.09
5.34
100.00
100.00
0.74

2,652,000.00
474,708.00
33,800.00
150,000.00
250,000.00
300,000.00
3,020,000.00
950,000.00
356,000.00
8,186,508.00
8,186,508.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,652,000.00
474,708.00
33,800.00
150,000.00
250,000.00
300,000.00
3,020,000.00
950,000.00
356,000.00
8,186,508.00
8,186,508.00

32.39
5.80
0.41
1.83
3.05
3.66
36.89
11.60
4.35
100.00
53.82

1,980,000.00
354,420.00
30,000.00
50,000.00
140,000.00
3,960,000.00
150,000.00
360,000.00
7,024,420.00
7,024,420.00
15,210,928.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,980,000.00
354,420.00
30,000.00
50,000.00
140,000.00
3,960,000.00
150,000.00
360,000.00
7,024,420.00
7,024,420.00
15,210,928.00

28.19
5.05
0.43
0.71
1.99
56.37
2.14
5.12
100.00
46.18
1.06

ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО
За период: 01.01.2017 - 31.12.2017
01

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Функц.
Број
класифика. позиције

Глава 3.01
Функц.кл. 330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 3.01
Ukupno za razdeo 3
Раздео 4
Глава 4.01
Функц.кл. 130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
Укупно за функц.кл.
Функц.кл. 130
130

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Аналитика

Економ.
класифи.

Средства
из
буџета
01

Опис

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА
0004 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
330
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
414000 Социјална давања запосленим
415000 Накнаде трошкова за запослене
421000 Стални трошкови
422000 Трошкови путовања
423000 Услуге по уговору
425000 Текуће поправке и одржавање
426000 Материјал
465000 Остале текуће дотације по закону
512000 Машине и опрема
330
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА
Извршни и законодавни органи
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
414000 Социјална давања запосленима
415000 Накнаде трошкова за запослене
416000 Награде запосленима и остали посебни расходи
421000 Стални трошкови
422000 Трошкови путовања
423000 Услуге по уговору
424000 Специјализоване услуге
425000 Текуће поправке и одржавање
426000 Материјал
463000 Остале дотације и трансфери - наменски трансфери
465000 Остале текуће дотације по закону
482000 Порези обавезне таксе казне и пенали
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова
511000 Зграде и грађевински објекти
512000 Машине и опрема
513000 Остале некретнине и опрема
511000 Зграде и граðевински објекти - управа
511000 Зграде и грађевински објекти - пројекти
512000 Машине и опрема - пројекти
541000 Побољшање земљишта - санација клизишта
621000 Набавка финансијске имовине
130
Извршни и законодавни органи

ПА
0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Извршни и законодавни органи
62
499000 Средства резерве - текућа резерва
13

Средства из
сопствених
извора
04

Средства из
осталих
извора

Укупно

Структура
у
%

1,445,852.00
259,461.00
5,000.00
33,100.00
30,000.00
44,000.00
15,000.00
12,000.00
67,000.00
200,284.00
50,000.00
2,161,697.00
2,161,697.00
2,161,697.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,445,852.00
259,461.00
5,000.00
33,100.00
30,000.00
44,000.00
15,000.00
12,000.00
67,000.00
200,284.00
50,000.00
2,161,697.00
2,161,697.00
2,161,697.00

66.89
12.00
0.23
1.53
1.39
2.04
0.69
0.56
3.10
9.27
2.31
100.00
100.00
0.15

38,638,645.00
7,415,800.00
1,710,000.00
1,050,000.00
510,000.00
5,000,000.00
117,000.00
5,400,000.00
120,000.00
800,000.00
1,910,000.00
1,000.00
4,598,000.00
620,000.00
56,500,000.00
400,000.00
1,000,000.00
100,000.00
17,500,000.00
7,000,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00
0.00
158,390,445.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

38,638,645.00
7,415,800.00
1,710,000.00
1,050,000.00
510,000.00
5,000,000.00
117,000.00
5,400,000.00
120,000.00
800,000.00
1,910,000.00
1,000.00
4,598,000.00
620,000.00
56,500,000.00
400,000.00
1,000,000.00
100,000.00
17,500,000.00
7,000,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00
0.00
158,390,445.00

24.39
4.68
1.08
0.66
0.32
3.16
0.07
3.41
0.08
0.51
1.21
0.00
2.90
0.39
35.67
0.25
0.63
0.06
11.05
4.42
1.89
3.16
0.00
0.67

1,910,000.00

0.00

0.00

1,910,000.00

100.00

ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО
За период: 01.01.2017 - 31.12.2017
01

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Функц.
Број
класифика. позиције

Укупно за функц.кл.

Аналитика

130

Економ.
класифи.

Опис

Извршни и законодавни органи

ПА
0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Функц.кл. 130
Извршни и законодавни органи
130
63
499000 Средства резерве - стална резерва
Укупно за функц.кл.
130
Извршни и законодавни органи
ПА
0007 - ПРОГРАМИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Функц.кл. 130
Извршни и законодавни органи
130
64
481000 Дотације невладиним организацијама
Укупно за функц.кл.
130
Извршни и законодавни органи
ПА
0015 - ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Функц.кл. 130
Извршни и законодавни органи
130
65
484000 Накнада штете од елементарних непогода
Укупно за функц.кл.
130
Извршни и законодавни органи
ПА
0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функц.кл. 840
Дотације неваладиним организацијама и осталим непрофитним институцијама
840
66
481000 Дотација невладиним организацијама- распоред по конкурсу
840
67
481000 Дотације верским заједницама- Православна верска заједница
Укупно за функц.кл.
840
Дотације неваладиним организацијама и осталим непрофитним институцијама
ПА
0003 УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ
Функц.кл. 170
Трансакције јавног дуга
170
68
441000 Отплата домаћих камата
170
69
611000 Отплата главнице домаћим кредиторима
Укупно за функц.кл.
170
Трансакције јавног дуга
Укупно за главу 4.01
ОПШТИНСКА УПРАВА
Глава 4.02
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА
0002 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160
Функц.кл. 160
160
70
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
160
71
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
160
72
414000 Социјална давања запосленим
160
73
421000 Стални трошкови
160
74
423000 Трошкови за рад савета
160
75
423000 Услуге по уговору
160
76
424000 Остале специјализоване услуге
160
77
426000 Материјал
160
78
463000 Донације и трансфери - наменски трансфери
160
79
465000 Остале текуће дотације по закону
160
80
511000 Зграде и грађевински објекти
160
Укупно за функц.кл.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Укупно за главу 4.02
Глава 4.03
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ПРОГРАМ 1101 ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ПА
0001 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
Функц.кл. 620
620
81
511000 Зграде и грађевински објекти - Пројектно планирање
620
Укупно за функц.кл.
620
Укупно за главу 4.03
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Глава 4.04
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПРОГРАМ 1102 ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
14

Средства
из
буџета
01
1,910,000.00

Средства из
сопствених
извора
04
0.00

2,000,000.00
2,000,000.00

Средства из
осталих
извора

Укупно

Структура
у
%

0.00

1,910,000.00

0.01

0.00
0.00

0.00
0.00

2,000,000.00
2,000,000.00

100.00
0.01

100,000.00
100,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100,000.00
100,000.00

100.00
0.00

21,500,000.00
21,500,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

21,500,000.00
21,500,000.00

100.00
0.09

8,000,000.00
1,500,000.00
9,500,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

8,000,000.00
1,500,000.00
9,500,000.00

84.21
15.79
0.04

3,500,000.00
39,000,000.00
42,500,000.00
235,900,445.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

3,500,000.00
39,000,000.00
42,500,000.00
235,900,445.00

8.24
91.76
0.18
16.71

544,452.00
97,440.00
10,000.00
600,000.00
700,000.00
700,000.00
1,000,000.00
150,000.00
10,000.00
71,328.00
3,120,000.00
7,003,220.00
7,003,220.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

544,452.00
97,440.00
10,000.00
600,000.00
700,000.00
700,000.00
1,000,000.00
150,000.00
10,000.00
71,328.00
3,120,000.00
7,003,220.00
7,003,220.00

7.77
1.39
0.14
8.57
10.00
10.00
14.28
2.14
0.14
1.02
44.55
100.00
0.50

6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00

100.00
100.00
0.42

ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО
За период: 01.01.2017 - 31.12.2017
01

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Функц.
Број
класифика. позиције

Аналитика

Економ.
класифи.

Средства
из
буџета
01

Опис

ПА
0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ
Функц.кл. 130
Извршни и законодавни органи
130
82
451000 Субвенција "Депонија Бањица''
130
Укупно за функц.кл.
Извршни и законодавни органи
ПА
0011 ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
Функц.кл. 130
Извршни и законодавни органи
130
83
451000 Субвенција јкп "услуга"
130
Укупно за функц.кл.
Извршни и законодавни органи
ПА
0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ
620
Функц.кл. 620
620
84
424000 Јавна хигијена
247
511000 Израда колектора на депонији смећа
620
Укупно за функц.кл.
ПА
0002 УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА
620
Функц.кл. 620
620
85
424000 Уређење и одржавање зеленила
620
Укупно за функц.кл.
ПА
0001 ЈАВНА РАСВЕТА
620
Функц.кл. 620
620
86
424000 Јавна расвета
620
Укупно за функц.кл.
ПА
0007 ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
620
Функц.кл. 620
620
248
512000 Опрема за производњу и дистрибуцију топлотне енергије
620
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.04
Глава 4.05
Функц.кл. 411
411
87
411
88
Укупно за функц.кл.
Функц.кл. 411
411

Укупно за функц.кл.
Функц.кл. 620
620
Укупно за функц.кл.
Функц.кл. 620
620
620

89
90
91
92

93
94

95
96
97

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПРОГРАМ 1501 ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПА
0001 УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА
Општи економски и комерцијални послови
465000 Остале текуће дотације - Индустријски паркови
465000 Остале текуће дотације - Слободна зона Прибој
411
Општи економски и комерцијални послови
ПА
0003 ПОДСТИЦАЈ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Општи економски и комерцијални послови
465000 Остале текуће дотације - РРА "Златибор"
421000 Стални трошкови
423000 Услуге по уговору
426000 Материјал
411
Општи економски и комерцијални послови
ПА
0003 ПОДСТИЦАЈ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
620
451000 Текуће субвенције за развој заједнице
441000 Отплата домаћих камата
620
ПА
0002 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Развој заједнице
481000 Тржиште рада - Средства за јавне радове
481000 Тржиште рада - Средства за приправнике
481000 Дотације - Подстицај запошљавања бивших радника ФАП-а
15

Средства из
сопствених
извора
04

Средства из
осталих
извора

Укупно

Структура
у
%

1,500,000.00
1,500,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,500,000.00
1,500,000.00

17.65
0.01

5,000,000.00
5,000,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

5,000,000.00
5,000,000.00

100.00
0.03

32,808,906.00
2,000,000.00
34,808,906.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

32,808,906.00
2,000,000.00
34,808,906.00

94.25
5.75
0.18

9,000,000.00
9,000,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

9,000,000.00
9,000,000.00

100.00
4.58

56,000,000.00
56,000,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

56,000,000.00
56,000,000.00

100.00
28.53

90,000,000.00
90,000,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

90,000,000.00
90,000,000.00

100.00
297.70

196,308,906.00

0.00

0.00

196,308,906.00

13.90

28,204,800.00
7,958,000.00
36,162,800.00

2,026,560.00
315,000.00
2,341,560.00

0.00
0.00
0.00

30,231,360.00
8,273,000.00
38,504,360.00

78.51
21.49
10.16

7,315,000.00
1,118,000.00
10,000.00
57,000.00
8,500,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7,315,000.00
1,118,000.00
10,000.00
57,000.00
8,500,000.00

86.06
13.15
0.12
0.67
0.02

2,000,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

2,000,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00

40.00
60.00
1.32

5,000,000.00
7,000,000.00
290,000,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

5,000,000.00
7,000,000.00
290,000,000.00

1.53
2.14

ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО
За период: 01.01.2017 - 31.12.2017
01

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Функц.
Број
класифика. позиције

Аналитика

Економ.
класифи.

Опис

481000 Дотације - Подстицај запошљавања
620
98
Укупно за функц.кл.
620
Развој заједнице
Укупно за главу 4.05
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Глава 4.06
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИБОЈ
ПРОГРАМ 1502 ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПА
0001 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА
473
Функц.кл. 473
99
473
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
100
473
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
101
473
414000 Социјална давања запосленим
102
473
415000 Накнаде трошкова за запослене
103
473
421000 Стални трошкови
104
473
422000 Трошкови путовања
105
473
423000 Услуге по уговору
106
473
425000 Текуће поправке и одржавање
107
473
426000 Материјал
108
473
463000 Донације и трансфери - наменски трансфери
109
473
465000 Остале текуће дотације по закону
110
473
482000 Порези и обавезне таксе
111
473
512000 Нефинансијска имовина
473
Укупно за функц.кл.
ПА
0002 УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ
473
Функц.кл. 473
473
112
421000 Стални трошкови
473
113
422000 Трошкови путовања
473
114
423000 Услуге по уговору
473
115
426000 Материјал
473
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.06
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИБОЈ
Глава 4.07
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ПРОГРАМ 0101 ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПА
0001 ПОЉОПРИВРЕДА
Функц.кл. 421
Пољопривреда
116
441000 Отплата камата за пољопривредне кредите
421
117
424000 Специјализоване услуге за пољпривреду
118
421000 Стални трошкови
421
119
451000 Субвенције за пољопривреду
421
Укупно за функц.кл.
421
Пољопривреда
Укупно за главу 4.07
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Глава 4.08
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 0401 ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПА
0001 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
500
Функц.кл. 500
500
120
423000 Услуге по уговору
500
121
424000 Специјализоване услуге
500
122
426000 Материјал
500
123
511000 Капитално одржавање објеката
500
124
512000 Машине и опрема
500
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.08
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Глава 4.09
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
16

Средства
из
буџета
01
25,000,000.00
327,000,000.00
376,662,800.00

Средства из
сопствених
извора
04
0.00
0.00
2,341,560.00

3,675,542.00
707,465.00
0.00
80,000.00
580,000.00
50,000.00
2,430,000.00
65,000.00
435,000.00
501,000.00
487,596.00
750,000.00
480,000.00
10,241,603.00

Средства из
осталих
извора

Укупно

Структура
у
%

0.00
0.00
0.00

25,000,000.00
327,000,000.00
379,004,360.00

7.65
86.28
26.84

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
275,000.00
0.00
240,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
515,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,675,542.00
707,465.00
0.00
80,000.00
580,000.00
50,000.00
2,705,000.00
65,000.00
675,000.00
501,000.00
487,596.00
750,000.00
480,000.00
10,756,603.00

34.17
6.58
0.00
0.74
5.39
0.46
25.15
0.60
6.28
4.66
4.53
6.97
4.46
87.58

20,000.00
40,000.00
1,110,000.00
70,000.00
1,240,000.00
11,481,603.00

25,000.00
0.00
200,000.00
60,000.00
285,000.00
800,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

45,000.00
40,000.00
1,310,000.00
130,000.00
1,525,000.00
12,281,603.00

2.95
2.62
85.90
8.52
12.42
0.87

1,500,000.00
2,400,000.00
8,000,000.00
6,100,000.00
18,000,000.00
18,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,500,000.00
2,400,000.00
8,000,000.00
6,100,000.00
18,000,000.00
18,000,000.00

8.33
13.33
44.44
33.89
100.00
1.27

300,000.00
530,000.00
120,000.00
250,000.00
2,800,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

300,000.00
530,000.00
120,000.00
250,000.00
2,800,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00

7.50
13.25
3.00
6.25
70.00
100.00
0.28

ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО
За период: 01.01.2017 - 31.12.2017
01

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Функц.
Број
класифика. позиције

Аналитика

Економ.
класифи.

Средства
из
буџета
01

Опис

ПРОГРАМ 0701 ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
ПА
0001 УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈОМ -Повећање безбедности у саобраћају и јавни превоз
Функц.кл. 130
130
125
424000 Специјализоване услуге - Повећање безбедности у саобраћају
130
130
126
451000 Субвениције за јавни превоз (ђаци и пензионери)
Укупно за функц.кл.
130
ПА
0002 ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
620
Функц.кл. 620
620
127
424000 Трошкови рада булдожера
620
128
424000 Специјализоване услуге
620
129
424000 Одржавање путева
620
130
426000 Материјал
620
131
511000 Изградња улица и путева
620
132
511000 Изградња улица и путева - атарски путеви
620
133
511000 Изградња улица и путева - капитално оддржавање путева
620
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.09
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Глава 4.10
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМ 2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
ПА
0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА
911
Функц.кл. 911
911
134
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
911
135
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
911
136
414000 Социјална давања запосленима
911
137
415000 Накнаде трошкова за запослене
911
138
416000 Награде запосленима и остали посебни расходи
911
139
421000 Стални трошкови
911
140
422000 Трошкови путовања
911
141
423000 Услуге по уговору
911
142
424000 Специјализоване услуге
911
143
425000 Текуће поправке и одржавање
911
144
426000 Материјал
911
145
465000 Остале текуће дотације по закону
911
146
472000 Накнаде за социјалну заштиту
911
147
482000 Порези, обавезне таксе и казне
911
148
511000 Зграде и грађевински објекти
911
149
512000 Машине и опрема
911
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.10
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Глава 4.11
ОСНОВНО ОБРАЗОВЊЕ
ПРОГРАМ 2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПА
0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА
912
Функц.кл. 912
912
150
463000 ОШ ''Бранко Радичевић''
912
151
463000 ОШ ''Вук Караџић''
912
152
463000 ОШ ''Десанка Максимовић''
912
153
463000 ОШ ''Никола Тесла''
912
154
463000 ОШ ''Благоле Полић''
912
155
463000 ОШ ''9. мај''
912
156
463000 Основна музичка школа
17

Средства из
сопствених
извора
04

Средства из
осталих
извора

Укупно

Структура
у
%

3,000,000.00
13,000,000.00
16,000,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

3,000,000.00
13,000,000.00
16,000,000.00

18.75
81.25
7.49

5,000,000.00
17,884,000.00
13,300,000.00
3,000,000.00
96,471,895.00
28,886,680.00
33,000,000.00
197,542,575.00
213,542,575.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,000,000.00
17,884,000.00
13,300,000.00
3,000,000.00
96,471,895.00
28,886,680.00
33,000,000.00
197,542,575.00
213,542,575.00

2.53
9.05
6.73
1.52
48.84
14.62
16.71
92.51
15.12

44,166,357.00
7,905,778.00
1,500,000.00
100,000.00
960,000.00
3,000,000.00
0.00
305,000.00
0.00
1,000,000.00
1,400,000.00
6,110,000.00
320,000.00
0.00
700,000.00
516,000.00
67,983,135.00
67,983,135.00

424,200.00
75,932.00
100,000.00
933,000.00
0.00
2,846,000.00
460,000.00
950,000.00
550,000.00
500,000.00
5,295,884.00
0.00
0.00
45,000.00
0.00
390,000.00
12,570,016.00
12,570,016.00

5,257,905.00
941,165.00
3,900,000.00
0.00
0.00
470,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
290,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,859,070.00
10,859,070.00

49,848,462.00
8,922,875.00
5,500,000.00
1,033,000.00
960,000.00
6,316,000.00
460,000.00
1,255,000.00
550,000.00
1,500,000.00
6,985,884.00
6,110,000.00
320,000.00
45,000.00
700,000.00
906,000.00
91,412,221.00
91,412,221.00

54.53
9.76
6.02
1.13
1.05
6.91
0.50
1.37
0.60
1.64
7.64
6.68
0.35
0.05
0.77
0.99
100.00
6.47

11,736,000.00
15,228,000.00
9,300,000.00
4,687,785.00
2,300,000.00
5,541,500.00
301,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

11,736,000.00
15,228,000.00
9,300,000.00
4,687,785.00
2,300,000.00
5,541,500.00
301,000.00

23.56
30.57
18.67
9.41
4.62
11.12
0.60

ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО
За период: 01.01.2017 - 31.12.2017
01

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Функц.
Број
класифика. позиције

Аналитика

Економ.
класифи.

Опис

912
157
472000 Остале накнаде за образовање - деца са сметњама у развоју
912
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.11
ОСНОВНО ОБРАЗОВЊЕ
Глава 4.12
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВЊЕ
ПРОГРАМ 2003 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ПА
0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
920
Функц.кл. 920
920
158
463000 Машинско-електротехничка школа
920
159
463000 Гимназија
920
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.12
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВЊЕ
Глава 4.13
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
ПРОГРАМ 0901 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
ПА
0001 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ
Функц.кл. 040
040
160
472000 Подстицај наталитета
040
161
472000 Вантелесна оплодња
040
162
472000 Ученичке награде и помоћ студентима
040
163
472000 Накнада за ђаке пешаке
040
Укупно за функц.кл.
040
Глава 4.05
Центар за социјални рад
ПРОГРАМ 0901 ПРОГРАМ 11- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
ПА
0001 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ
090
Функц.кл.
090
164
472000 Средства за проширене видове социјалне помоћи
090
165
472000 Помоћ у кући
090
166
472000 Боравак деце без родитељског старања у стану за осамостљивање
090
Укупно за функц.кл.
ПА
0002 ПРИХВАТИЛИШТА, ПРИХВАТНЕ СТАНИЦЕ И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА
090
Функц.кл.
090
167
472000 Финансирање центра за злостављана лица
090
168
472000 Дневни боравак за децу
090
169
472000 Дневни боравак за стара лица
170
090
463000 Трансфери осталим нивоима власти - рад центра за социјални рад
171
090
463000 Трансфери осталим нивоима власти - наменски трансфери
090
Укупно за функц.кл.
ПА
0005 АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА
090
Функц.кл.
090
172
481000 ОО Црвени крст Прибој
090
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.13
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Глава 4.14
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПРОГРАМ 1801 ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПА
0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
700
Функц.кл. 700
700
173
424000 Специјализоване услуге
700
174
465000 Остале дотације и трансфери
700
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.14
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Глава 4.15
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПРОГРАМ 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
18

Средства
из
буџета
01
720,000.00
49,814,285.00
49,814,285.00

Средства из
сопствених
извора
04
0.00
0.00
0.00

14,949,490.00
7,725,000.00
22,674,490.00
22,674,490.00

Средства из
осталих
извора

Укупно

Структура
у
%

0.00
0.00
0.00

720,000.00
49,814,285.00
49,814,285.00

1.45
1.00
3.53

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

14,949,490.00
7,725,000.00
22,674,490.00
22,674,490.00

65.93
34.07
100.00
1.61

5,000,000.00
2,000,000.00
9,000,000.00
1,100,000.00
17,100,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,000,000.00
2,000,000.00
9,000,000.00
1,100,000.00
17,100,000.00

29.24
11.70
52.63
6.43
0.31

12,490,000.00
4,000,000.00
440,000.00
16,930,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

12,490,000.00
4,000,000.00
440,000.00
16,930,000.00

73.77
23.63
2.60
30.94

2,300,000.00
880,000.00
4,000,000.00
1,000,000.00
5,969,705.00
14,149,705.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,300,000.00
880,000.00
4,000,000.00
1,000,000.00
5,969,705.00
14,149,705.00

16.25
6.22
28.27
7.07
42.19
25.86

6,540,000.00
6,540,000.00
54,719,705.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

6,540,000.00
6,540,000.00
54,719,705.00

100.00
11.95
3.87

3,000,000.00
21,000,000.00
24,000,000.00
24,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

3,000,000.00
21,000,000.00
24,000,000.00
24,000,000.00

12.50
87.50
100.00
1.70

ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО
За период: 01.01.2017 - 31.12.2017
01

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Функц.
Број
класифика. позиције

Аналитика

Економ.
класифи.

Средства
из
буџета
01

Опис

ПА
0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
Глава 4.15.1
ДОМ КУЛТУРЕ ''ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ''
820
Функц.кл. 820
820
175
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
820
176
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
820
177
414000 Социјална давања запосленима
820
178
415000 Накнаде трошкова за запослене
820
179
416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи
820
180
421000 Стални трошкови
820
181
422000 Трошкови путовања
820
182
423000 Услуге по уговору
820
183
424000 Специјализоване услуге
820
184
425000 Текуће поправке и одржавање
820
185
426000 Материјал
820
186
463000 Донације и трансфери - наменски трансфери
820
187
465000 Остале текуће дотасије по закону
820
188
472000 Академскенаграде
820
189
482000 Порези, обавезне таксе и казне
820
190
512000 Машине и опрема
820
Укупно за функц.кл.
ПА
0002 ПОДСТИЦАЈ КУЛТУРНОМ И УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ
820
Функц.кл. 820
820
191
424000 Специјализоване услуге
820
192
423000 Услуге по уговору
820
193
426000 Mатеријал
820
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.15.1 ДОМ КУЛТУРЕ ''ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ''
Глава 4.15.2
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ
ПРОГРАМ 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА
0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
820
Функц.кл. 820
194
820
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
195
820
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
196
820
414000 Социјална давања запосленим
197
820
415000 Накнаде трошкова за запослене
246
820
416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи
198
820
421000 Стални трошкови
199
820
422000 Трошкови путовања
200
820
423000 Услуге по уговору
201
820
425000 Текуће поправке и одржавање
202
820
426000 Материјал
820
463000 Донације и трансфери - наменски трансфери
203
204
820
465000 Остале текуће дотасије по закону
205
820
511000 Зграде и грађевински објекти
206
820
512000 Машине и опрема
820
Укупно за функц.кл.
ПА
0002 ПОДСТИЦАЈИ КУЛТУРНОМ И УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ
820
Функц.кл. 820
207
422000 Трошкови путовања
820
208
423000 Услуге по уговору
820
209
424000 Специјализоване услуге
820
19

Средства из
сопствених
извора
04

Средства из
осталих
извора

Укупно

Структура
у
%

3,585,300.00
641,768.00
200,000.00
40,000.00
425,000.00
451,600.00
30,000.00
1,465,933.00
0.00
350,000.00
125,000.00
1,000.00
454,399.00
0.00
0.00
80,000.00
7,850,000.00

0.00
0.00
0.00
32,000.00
0.00
100,000.00
31,900.00
280,000.00
25,000.00
200,000.00
125,000.00
0.00
0.00
25,000.00
8,100.00
160,000.00
987,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,585,300.00
641,768.00
200,000.00
72,000.00
425,000.00
551,600.00
61,900.00
1,745,933.00
25,000.00
550,000.00
250,000.00
1,000.00
454,399.00
25,000.00
8,100.00
240,000.00
8,837,000.00

40.57
7.26
2.26
0.81
4.81
6.24
0.70
19.76
0.28
6.22
2.83
0.01
5.14
0.28
0.09
2.72
100.00

250,000.00
2,290,000.00
460,000.00
3,000,000.00
10,850,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
987,000.00

0.00
365,000.00
35,000.00
400,000.00
400,000.00

250,000.00
2,655,000.00
495,000.00
3,400,000.00
12,237,000.00

7.35
78.09
14.56
100.00
28.45

3,641,800.00
651,900.00
98,781.00
85,000.00
350,000.00
548,000.00
40,000.00
398,700.00
100,000.00
300,000.00
1,000.00
430,000.00
100,000.00
250,000.00
6,995,181.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,641,800.00
651,900.00
98,781.00
85,000.00
350,000.00
548,000.00
40,000.00
398,700.00
100,000.00
300,000.00
1,000.00
430,000.00
100,000.00
250,000.00
6,995,181.00

52.06
9.32
1.41
1.22
5.00
7.83
0.57
5.70
1.43
4.29
0.01
6.15
1.43
3.57
100.00

186,000.00
100,000.00
650,000.00

0.00
50,000.00
6,260,000.00

0.00
0.00
0.00

186,000.00
150,000.00
6,910,000.00

2.21
1.78
82.10

ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО
За период: 01.01.2017 - 31.12.2017
01

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Функц.
Број
класифика. позиције

Аналитика

Економ.
класифи.

Опис

210
426000 Материјал
820
820
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.15.2 ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ
ПРОГРАМ 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА
0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
Глава 4.15.3
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
820
Функц.кл. 820
211
820
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
212
820
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
213
820
414000 Социјална давања запосленим
214
820
415000 Накнаде трошкова за запослене
215
820
421000 Стални трошкови
216
820
422000 Трошкови путовања
217
820
423000 Услуге по уговору
218
820
424000 Специјализоване услуге у култури
219
820
425000 Текуће поправке и одржавање
220
820
426000 Материјал
820
463000 Донације и трансфери - наменски трансфери
221
222
820
465000 Остале текуће дотације по закону
223
820
512000 Машине и опрема
224
820
515000 Нематеријална имовина
820
Укупно за функц.кл.
Укупно за главу 4.15.3 ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
ПРОГРАМ 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Глава 4.15.4
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
0004 - ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
ПА
830
Функц.кл. 830
225
111
481000 Дотације невладиним организацијама (по конкурсу)
Укупно за функц.кл.
830
Укупно за главу 4.15
Глава 4.16
Глава 4.16.1
Функц.кл.
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810

810

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

Средства
из
буџета
01
295,000.00
1,231,000.00
8,226,181.00

Средства из
сопствених
извора
04
875,750.00
7,185,750.00
7,185,750.00

4,120,000.00
741,000.00
140,000.00
5,000.00
581,000.00
31,000.00
666,000.00
40,000.00
60,000.00
21,000.00
1,000.00
491,000.00
30,000.00
200,000.00
7,127,000.00
7,127,000.00

Средства из
осталих
извора

Укупно

Структура
у
%

0.00
0.00
0.00

1,170,750.00
8,416,750.00
15,411,931.00

13.91
100.00
35.83

0.00
0.00
0.00
0.00
73,000.00
6,000.00
6,000.00
1,000.00
5,000.00
24,000.00
0.00
0.00
0.00
55,100.00
170,100.00
170,100.00

0.00
0.00
0.00
0.00
152.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67,048.00
0.00
67,200.00
67,200.00

4,120,000.00
741,000.00
140,000.00
5,000.00
654,152.00
37,000.00
672,000.00
41,000.00
65,000.00
45,000.00
1,000.00
491,000.00
97,048.00
255,100.00
7,364,300.00
7,364,300.00

55.95
10.06
1.90
0.07
8.88
0.50
9.13
0.56
0.88
0.61
0.01
6.67
1.32
3.46
100.00
17.12

8,000,000.00
8,000,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

8,000,000.00
8,000,000.00

100.00
75.00

34,203,181.00
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ ИНФОРМИСАЊА
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПРОГРАМ 1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПА
0001 ПОДРШКА ОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА
СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПРИБОЈ
810
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
7,776,298.00
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
1,390,702.00
414000 Социјална давања запосленим
140,000.00
415000 Накнаде трошкова за запослене
200,000.00
416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи
254,000.00
421000 Стални трошкови
1,757,000.00
422000 Трошкови путовања
0.00
423000 Услуге по уговору
3,169,000.00
424000 Специјализоване услуге у култури
40,000.00
425000 Текуће поправке и одржавање
741,158.00
426000 Материјал
223,000.00
463000 Донације и трансфери - наменски трансфери
1,000.00
465000 Остале текуће дотације по закону
680,000.00
511000 Капитално одржавање објеката
1,280,000.00
512000 Машине и опрема
40,000.00

8,342,850.00

467,200.00

43,013,231.00

3.05

1,067,874.00
205,000.00
100,000.00
0.00
0.00
450,000.00
15,000.00
522,000.00
35,000.00
250,000.00
406,000.00
0.00
2,536.00
50,000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8,844,172.00
1,595,702.00
240,000.00
200,000.00
254,000.00
2,207,000.00
15,000.00
3,691,000.00
75,000.00
991,158.00
629,000.00
1,000.00
682,536.00
1,330,000.00
40,000.00

42.53
7.67
1.15
0.96
1.22
10.61
0.07
17.75
0.36
4.77
3.02
0.00
3.28
6.40
0.19

20

ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО
За период: 01.01.2017 - 31.12.2017
01

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Средства
из
буџета
01
810
Укупно за функц.кл.
17,692,158.00
17,692,158.00
Укупно за главу 4.16.1 СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПРИБОЈ
ПА
0001 ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА
СПОРТСКИ САВЕЗ ПРИБОЈ
Глава 4.16.2
810
810
Функц.кл.
Дотације спортским омладинским организацијама - Редовна
810
241
481000
1,000,000.00
делатност
Дотације спортским омладинским организацијама - Спортски
810
242
481000
23,400,000.00
клубови и манифестације
Функц.
Број
класифика. позиције

Аналитика

Економ.
класифи.

810

243

481000

810

244

481000

Опис

Дотације спортским омладинским организацијама - Учешће у
програмима и пројектима
Дотације спортским омладинским организацијама - Средства за
МОСИ игре

810
ПА
0005 - СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Функц.кл. 130
Извршни и законодавни органи
130
245
481000 Дотације невладиним организацијама
Укупно за функц.кл.
130
Извршни и законодавни органи
Укупно за функц.кл.

Укупно за главу 4.16
Укупно за раздео 4
УКУПНО БК

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
01

ОПШТИНА ПРИБОЈ

21

2,500,000.00

Средства из
сопствених
извора
04
3,103,410.00
3,103,410.00

Средства из
осталих
извора

Укупно

Структура
у
%

0.00
0.00

20,795,568.00
20,795,568.00

100.00
38.19

0.00

0.00

1,000,000.00

3.24

0.00

0.00

23,400,000.00

75.73

0.00

0.00

1,349,667.00

4.37

4,000,000.00

0.00

0.00

4,000,000.00

12.94

30,900,000.00

0.00

0.00

30,900,000.00

100.00

1,500,000.00
1,500,000.00

0.00
0.00

1,261,860.00
1,261,860.00

2,761,860.00
2,761,860.00

100.00
5.07

50,092,158.00
1,372,386,503.00
1,400,425,928.00

3,103,410.00
27,157,836.00
27,157,836.00

1,261,860.00
12,588,130.00
12,588,130.00

54,457,428.00
1,412,132,469.00
1,440,171,894.00

3.86
98.05
100.00

Број 8/2017

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Прибој“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број 400-119 од 25.09.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.

___________________
На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору (''Сл.гласник РС'', број: 68/15), Одлуке Владе Републике Србије о максималном броју
запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему

Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (''Сл. гласник РС'',
број:61/2017) и члана 46. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој'', број:12/08) Скупштина
општине Прибој, на седници одржаној 25.09.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о одређивању максималног броја запослених на неодређено време
у систему локалне самоуправе општине Прибој за 2017. годину

1. Систем локалне самоуправе општине Прибој чине органи локалне самоуправе, јавне службе,
јавна предузећа, правна лица основана од стране тих предузећа, привредна друштва и друге
организације у систему које имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно
запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета локалне самоуправе.
2. Овом Одлуком, у оквиру утврђеног броја запослених на неодређено време у систему локалне
самоуправе општине Прибој, утврђује се максималан број запослених на неодређено време у
организационим облицима за 2017. годину, и то:
Општинска управа Прибој ..........................................................................................62
Дом културе ''Пиво Караматијевић'' Прибој ................................................................4
Завичајни музеј Прибој .................................................................................................5
Градска библиотека Прибој ..........................................................................................6
Установа за физичку културу ''Спортски центар Прибој“........................................17
Општинско правобранилаштво општине Прибој .......................................................1
Туристичка организација Прибој .................................................................................4
Jaвно предузеће за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој................... 14
МЗ Крајчиновићи ...........................................................................................................1
Предшколска установа ''Невен''...................................................................................65
ЈКП ''Услуга'' Прибој ....................................................................................................89
У К У П Н О: ..............................................................................................................268
3. Организациони облици из система локалне самоуправе општине Прибој из става 1. ове
Одлуке, чији је број запослених на неодређено време већи од максималног броја запослених утврђеног
овом Одлуком, у обавези су да смање, односно спроведу рационализацију запослених на неодређено
време, најмање до броја утврђеног овом Одлуком за одговарајући организациони облик, у року од 60
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. Одговарајући организациони облик, у циљу успешног и
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ефикасног обављања послова, може да смањи, односно спроведе рационализацију броја запослених и у
већем обиму од броја утврђеног у ставу 2. ове Одлуке.
4. Ова Одлука ступа на снагу 8.(осмог дана) од дана објављивања у „Службеном листу општине
Прибој“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02 – 42 од 25.09.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.

____________________
На основу члана 27. и 36. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број:
72/2011, 88/2013, 105/2014 и 108/2016), члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007 и 84/2014) и члана 46. Статута општине Прибој ( „Службени лист
општине Прибој“, број 12/2008) Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 25.09.2017. године,
донела је следећу
О Д Л У К У
O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЗАСНИВАЊЕ ХИПОТЕКЕ
Члан 1.
Даје се сагласност на заснивање хипотеке на посебним деловима објекта бр. 1 на катастарској
парцели 1822/2 и то:
- посебан део број 2, пословни простор – осам просторија за спорт и физичку културу – Спортска
дворана – први ниво површине 2163 м2 у приземљу, број улаза 2
- посебан део број 3, пословни простор – пет просторија за спорт и физичку културу – Спортска дворана
– други ниво површине 1592 м2 на 1. спрату, број улаза 3
- посебан део број 4, пословни простор – три просторије за спорт и физичку културу – Спортска
дворана – трећи ниво површине 760 м2 на 1. спрату, број улаза 3
све уписано у листу непокретности бр. 1745 КО Прибој као јавна својина oпштине Прибој, а ради
обезбеђења потраживања које Република Србија, Министарство финансија - Пореска управа, има
према:
1. Јавном комуналном предузећу „Услуга“ Прибој,
2. Јавном предузећу за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој
3. Општини Прибој
у складу са Записником о усаглашеном стању дуга, Министарства финансија - Пореска управа,
филијала Нова Варош, експозитура Прибој.
Члан 2.
Овлашћује се председник општине Прибој, да у име Општине потпише заложну изјаву о
заснивању хипотеке на непокретностима из члана 1. ове Одлуке.
Председник општине може потписати заложну изјаву, али по претходно прибављеном
мишљењу општинског правобраниоца.
Члан 3.
Ова Одлука објављује се у ''Службеном листу општине Прибој''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-44 од 25.09.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 94. став 1. Закона о превозу путника у друмском саобраћају (“Службени
гласник РС”, бр. 68/2015), члана 3, члана 14. став 5. члана 20. и члана 21. Закона о инспекцијском
надзору (“Службени гласник РС”, бр. 36/2015), члана 32. став 1. тачка б) и члана 66. став 1. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014 - др.закон), члана 39. став 2. и 3.
Закона о прекршајима (,,Службени гласник РС,, бр. 65/2013 и 13/2016) и члана 16. став 1. тачка 13) и
члана 46. став 1. тачка 7) Статута општине Прибој (“Службрни лист општине Прибој”, бр. 13/2008 и
9/2009), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 25.09.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О АУТО -ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се ближи услови које треба да испуни предузетник, правно лице или
запослени код правног лица, карактеристике и обележја такси возила и начин обављања ауто-такси
превоза путника на територији општине Прибој.
Члан 2.
Tакси превоз путника јесте вид ванлинијског превоза путника који се обавља путничким
возилом које испуњава услове прописане Законом и овом Одлуком, којим управљају такски возачи у
складу са условима прописаним Законом и овом Oдлуком.
Путник као корисник услуге такси превоза утврђује релацију и плаћа цену превоза на основу
такси тарифе коју покаже таксиметар у тренутку завршетка превоза.
Члан 3.
Такси превоз могу да обављају предузетници и правна лица чија је претежна делатност такси
првоз и која су регистрована у Регистру привредних субјеката, у складу са Законом о регистрацији
привредних субјеката а који имају одобрење надлежног органа Општинске управе општине Прибој Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и комунално-стамбене послове.
Такси превоз под условима из става 1. овог члана може да се обавља само на територији
општине Прибој за коју превозник има издато важеће одобрење. Изузетно, превозник може обавити
такси превоз ван граница општине Прибој односно преко или на територији друге општине или града за
који нема одобрење, ако је такси превоз започет на територији општине Прибој од које има одобрење за
обављање делтности.
Превозник који обави превоз у смислу става 2. овог члана обавезан је да одмах по обављеном
такси превозу уклони кровну ознаку и не може да пружа услуге превоза ван граница општине.
У случају превоза када путник има намеру да после завршеног превоза, након краћег
задржавања настави превоз истим возилом превозник је дужан да уклони кровну ознаку у тренутку када
путник напусти возило, док чека на путника без заустављања рада таксиметра, а по повратку тог
путника у возило обавезан је да поново истакне кровну ознаку.
Члан 4.
Такси возач је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси превоз, као
предузетник или као запослени код правног лица, у складу са одредбама ове Одлуке.
Члан 5.
Општинско веће општине Прибој на предлог Одељења за урбанизам, грађевинарство,
имовинско правне и комунално-стамбене послове доноси Програм којим дефинише организовање такси
превоза у оквиру којег се одређује и оптималан број такси возила, водећи при томе рачуна пре свега о
броју такси возила којима се врши превоз на територији Општине Прибој.
II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 6.
Такси превоз на територији општине Прибој обавља се на основу одобрења за обављање такси
превоза.
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Решење о одобравању обављања делатности такси превоза на територији општине Прибој може
се издати предузетнику, односно привредном друштву, уз испуњење следећих услова:
1) да има решење о испуњавању услова за обављање такси превоза дефинисаних законом и овом
Одлуком и да поседује доказ о погодности возила за обављање такси превоза;
2) да поседује возачку дозволу "Б" категорије најмање три године (не рачунајући пробни
период);
3) да је регистрован за обављање такси превоза као претежне делатности, у складу а Законом и
овом Одлуком и да има пребивалиште односно седиште на територији општине Прибој;
4) да је власник, односно прималац лизинга најмање једног регистрованог путничког возила,
које испуњава услове из члана 9. ове Одлуке;
5) прималац лизинга мора бити уписан у саобраћајну дозволу као корисник возила;
6) да има лекарско уверење о способности возача за управљање возилом којим се обавља такси
превоз, које није старије од 30 дана;
7) да му није изречена мера забране управљања моторним возилом „Б“ категорије, што се
доказује уверењем које није старије од 30 дана;
8) да му правноснажном судском одлуком није забрањено обављање делатности превоза
путника у друмском саобраћају, односно да му правноснажним решењем о прекршају није изречена
заштитна мера забране обављања делатности, док трају правне последице осуде, односно мере, што се
доказује уверењем које није старије од 30 дана;
9) да се против њега не води истрага и да није правоснажно осуђиван на казну затвора дужу од
две године за кривично дело против живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног
саобраћаја и јавног реда и мира, које није старије од 30 дана;
10) да постоји слободно место за такси-возило у складу са Програмом општине из члана 5. ове
Одлуке.
Члан 7.
За обављање такси превоза предузетник, односно правно лице, регистровано за обављање ове
делатности, одговорно је за редовни лекарски преглед такси возача о чему води евиденцију, а такође
мора да склопи уговор о раду са такси возачима.
Члан 8.
Такси возач може обављати такси превоз само са важећом такси дозволом, издатом на основу
испуњења следећих услова:
1) да запослени код правног лица поседује закључен уговор о раду за обављање такси превоза и
пријаву на обавезно социјално осигурање (образац М-1);
2) да има дозволу за управљање моторним возилом најмање „Б“ категорије и то најмање 3
године (не укључујући пробни период);
3) да поседује лекарско уверење о телесној и друшевној способности за управљање возилима на
моторни погон које није старије од 30 дана;
4) да му није изречена мера забране управљања моторним возилом „Б“ категорије, што се
доказује уверењем које није старије од 30 дана;
5) да му правноснажном судском одлуком није забрањено обављање делатности превоза
путника у друмском саобраћају, односно да му правноснажним решењем о прекршају није изречена
заштитна мера забране обављања делатности, док трају правне последице осуде, односно мере, што се
доказује уверењем које није старије од 30 дана;
6) да није правноснажно осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично дело против
живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног саобраћја и јавног реда и мира, што се
доказује уверењем којен није старије од 30 дана;
7) да има пребивалиште на теиторији општине Прибој;
Такси дозвола се издаје на период од 5 година, са могућношћу продужења важности, с тим што
је предузетник као такси возач, уз захтев за продужење важења такси дозволе, обавезан да приложи:
− фотокопију такси дозволе;
− фотокопију личне кате или ишчитану личну карту;
− фотокопију важећег лекарског уверења за такси превоз;
− фотокопију возачке дозволе;
− фотокопију саобраћајне дозволе или ишчитану саобраћајну дозволу;
− фотокопију полисе осигурања путника од последица несрећног случаја у јавном превозу;
− фотокопију важећег ценовника овереног сопственим печатом;
− фотокопију важеће потврде о прегледу противпожарног апарата;
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фотокопију важеће потврде о бажадарењу и пломбирању таскиметра;
уверење Полицијске управе да није изречена заштитна мера, односно мера безбедности
забране управљања моторним возилом, док тају правне последице осуде, које није старије
од 30 дана;
− уверење, односно потврду да правоснажном судском одлуком није забрањено обављање
такси превоза, односно да правоснажном пресудом о прекршају није изречена заштитна
мера забране обљања такси превоза, док трају правне последице осуде, односно мере, које
није старије од 30 дана;
− уверење, односно потврду да није правоснажно осуђиван на казну затвора дуже од 2 године
за кривично дело против живота и тела, против полне слободе, против безбедности јавног
саобраћаја и јавног реда и мира, које није старије од 30 дана;
− доказ о уплати општинске административне таксе за издавање или продужавање важења
такси дозволе;
− фотокопију потврде о погодноси такси возила.
Предузетник је приликом замене возила за обављање такси превоза, када је потребно извршти
само испитивање погодности возила за такси превоз, обавезан да уз попуњени захтев приложи и:
− фотокопију такси дозволе;
− фотокопију личне карте или ишчитану личну карту;
− фотокопију саобраћајне дозволе;
− фотокопију полисе осигурања путника од последица несрећног случаја у јавном превозу;
− фотокопију важећег ценовника оверену сопственим печатом;
− фотокопију важеће потврде о прегледу противпожарног апарата;
− фотокопију вежеће потвреде о баждарењу и пломбирању таксиметрта.
Правно лице је приликом замене возила за обављање такси превоза, када је потребно извршти
само испитивање погодности возила за такси превоз, обавезно да уз захтев приложи и:
• фотокопију саобраћајне дозволе;
• фотокопију полисе осигурања путника од последица несрећног случаја у јавном превозу;
• фотокопију важећег ценовника оверену сопственим печатом;
• фотокопију важеће потврде о прегледу противпожарног апарата;
• фотокопију вежеће потврде о баждарењу и пломбирању таксиметрта.
Правно лице, односно предузетник, уз захтев за продужење важења такси дозволе за запосленог
такси возача, обавезане је да приложи:
1. такси дозволу;
2. фотокопију такси дозволе;
3. фотокопију личне карте или ишчитану личну карту;
4. фотокопију важећег лекарског уверења за такси превоз, које није старије од 3 године;
5. фотокопију возачке дозволе;
6. уверење Полицијске управе, да није изречена заштитна мера, односно мера безбедности
забране управљања моторним возилом, док тају правне последице осуде, које није старије
од 30 дана;
7. уверење, односно потврду да правоснажном судском одлуком није забрањено обављање
такси превоза, односно да правоснажном пресудом о прекршају није изречена заштитна
мера забране обљања такси превоза, док трају правне последице осуде, које није старије од
30 дана;
8. уверење, односно потврду да није правоснажно осуђиван на казну затвора дуже од 2 године
за кривично дело против живота и тела, против полне слободе, против безбедности јавног
саобраћаја и јавног реда и мира, које није старије од 30 дана;
9. фотокопију уговора о раду;
10. фотокопију пријаве на обавезно социјално осигурање, које није старије од 30 дана;
11. две фотографије (у случају замене обрасца такси дозволе);
12. доказ о уплати општнске административне таксе за издавање такси дозволе;
По пријему захтева за лице запослено као такси возач у правном лицу, односно код
предузетника, издаје се потврда да је започет поступак продужења важења такси дозволе, који мора
бити окончан за најдуже 7 дана, од дана подношења захтева.
−
−
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Члан 9.
Возило којим се обавља такси превоз мора да испуњава следеће услове:
1) да је то фабрички призведен путнички аутомобил који има највише пет седишта, рачунајући
и седиште возача и најмање четворо врата;
2) да има регистраску ознаку територије Општине Прибој, која садржи латинична слова ''ТХ'' на
задње две позиције;
3) да је технички исправно са картоном о извршеном шестомесечном техничком прегледу;
4) да у унутрашњем делу возила у пределу инструмент табле има истакнут назив ауто-такси
превозника;
5) да на видном месту има уграђен таксиметар који је технички исправан, баждарен на важећу
тарифу, пломбиран и постављен тако да износ који откуцава буде видљив за путнике;
6) да има светлећу кровну ознаку која садржи обострани натпис „ТАХI“, синхронизовану тако
да се гаси када је укључен таксиметар;
7) да има ватрогасни апарат са важећом потврдом о контроли и исправности апарата;
8) да рекламне поруке (ако их има) не буду на стакленим површинама;
9) да је споља и изнутра чисто и без физичких оштећења;
10) да има исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење;
11) да има блок-рачун у коме је сваки лист оверен печатом фирме;
12) да је важећи ценовник услуга постављен на видном месту за путника;
13) да такси возило испуњава услове у погледу границе издувне емисије прописане најмање
нормом „ЕУРО-3“ приликом првог испитивања погодности возила за такси превоз;
14) да поседује полису осигурања путника од последица несрећног случаја у јавном превозу;
Приликом подношења захтева за издавање одобрења из члана 6. став 2. ове Одлуке такси возило
мора да испуни услове из става 1. и 14. овог члана, док у саобраћају на путу, такси возило мора да
испуњава све услове из става 1. овог члана.
Члан 10.
Испитивање погодности путничког возила за обављање такси превоза врши инспектор за
саобраћај и путеве у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне
послове.
На основу записника инспектор издаје потврду о погодности такси возила за обављање такси
превоза (у даљем тексту: Потврда о погодноти таски возила) и о издатим потврдама води регистар.
Када се врши замена такси возила, којим се обавља таски превоз, за ново возило које је у
власништву предузетника, а која на садржи латинична слова ''ТХ'' на задње две позиције, издаје се
привремена потврда о погодности такси возила, са роком важења од 15 дана, односно до
пререгистрације возила на регистарсту ознаку која садржи латинична слова ''ТХ'' на задње две позиције.
По извршеној пререгистрацији возила на регистарску ознаку која садржи латинична слова ''ТХ''
на задње две позиције, предузетник је у обавези да Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско
правне и комунално-стамбене послове, достави нову саобраћајну дозволу и поривремену потврду о
погодности такси возила, ради продужења важности потврде о погодности такси возила.
Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и комунално-стамбене послове
извршиће продужење важности потврде о погодности такси возила,са роком важења од годину дана, од
дана издавања привремене потврде.
Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и комунално-стамбене послове,
извршиће продужење важења такси дозволе превознику, након приложене потврде о погодноси такси
возила, уз осталу потребну важећу документацију.
III ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 11.
Захтев за издавање одобрења такси превоза, правно лице и предузетник подносе Општинској
управи Прибоју, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и комунално-стамбене
послове.
Уз захтев за издавање одобрења подноси се документација у складу са овом Одлуком.
Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и комунално-стамбене послове, из
става 1. овог члана, на основу поднете документације и утврђених чињеница донеће решење о
одобравању или решење којим се одбија захтев за обављање делатности такси превоза на територији
општине Прибој.
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На основу решења Регистра привредних субјеката о упису правног лица или предузетника за
обављање делатности такси превоза и потврде о испуњености услова, односно одобрења за обављање
делатности такси превоза на територији општине Прибој, правно лице односно предузетник подноси
захтев МУП РС ПС Прибој ради добијања регистарских ознака ''ТХ'' у складу са Правилником о
реигстрацији моторних и прикључних возила.
Када правно лице, однсно предузетник добије регистарске таблице са ознаком ''ТХ'' подноси
захтев надлежном одељењу Општинске управе за отпочињање такси превоза и издавање такси дозволе.
У Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, Општинске управе Прибој води се
посебан регистар о такси исправама (такси дозвола, потврда о погодности такси возла и др.).
IV УПИС У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
Члан 12.
Привредна лица и предузетници, врше упис у Регистар привредних субјеката у складу са
одредбама Закона којим се уређује регистрација привредних субјеката.
V ТАКСИ ИСПРАВЕ
Члан 13.
Такси дозвола је идентификациона исправа коју таски возач носи са собом приликом обављања
такси превоза и у обавези је да исту покаже на захтев овлашћеног лица.
Такси дозвола садржи:
грб Општине;
пословно име правног лица, односно предузетника;
број такси дозволе;
име и презиме такси возача;
статус такси-возача (предузетник или запослени);
ЈМБГ такси возача и број личне карте;
адресу и фотографију такси возача;
рок важења такси дозволе;
потпис и печат овлашћеног лица надлежног за издавање.
Такси дозвола важи 5 година, уз могућност њеног продужења.
Потврда о погодности такси возила, служи као доказ да возило испуњава услове за обављање
такси превоза, који су прописани овом Одлуком.
Потврда о погодоности такси возла садржи:
1. регистарску ознаку возла;
2. марку и тип возила;
3. име и презиме власника, односно корисника возила;
4. рок важења потврде о погодности такси возила.
Члан 14.
Исправе које такси возач носи са собом приликом обављања делатности, које се налазе у такси
возилу и које је дужан да покаже на захтев овлашћеног лица су:
1) решење о упису код Агенције за привредне регистре;
2)потврда о испуњености услова за такси возило у погледу техничких карактеристика у складу
са одредбама ове Одлуке;
3) решење којим се одобрава обављање делатности такси превоза;
4) картон о извршеном шестомесечном прегледу возила;
5) картон о исправности противпожарног апарата;
6) потврду о исправности таксиметра;
7) такси дозволу;
8) уверење о обављеном лекарском прегледу возача;
9) ценовник услуга.
Члан 15.
Предузетник, односно правно лице, који обавља делатност такси превоза путника у обавези су
да:
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1) сваку промену података, коју садржи такси дозвола, у смислу ове Одлуке, писаним путем
пријави Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и комунално-стамбене послове,
најкасније у року од 8 дана од дана настанка промене;
2) у случају привременог, односно трајног престанка обављања делатности такси превоза
писаним путем у року од 8 дана обавести Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и
комунално-стамбене послове врати такси дозволу и потврду о погодности такси возила;
VI НАЧИН РАДА У ТАКСИ ПРЕВОЗУ
Члан 16.
Такси возач може да започне такси превоз са такси стајалишта, на телефонски позив од стране
путника као коринсика превоза, односно на заусављање возила у покрету од стране путника у складу са
законом.
Такси возач може узимати путнике за превоз ван такси сталајишта на местима где није
забрањено заустављање и паркирање и где не угрожава безбеднсот саобраћа и не крши собраћајне
прописе, али само на захтев путника ако га путник заустави.
Такси возач не сме стајати нити узимати путнике на аутобуским стајалиштима.
Такси возач не може да користи аутобуска стајалишта намењена за међумесни, градски и
приградски превоз одређена посебном Одлуком.
Путничким возилом којим се обавља такси превоз забрањено је обављање линијског превоза.
Члан 17.
Таксиста је дужан да у слободно такси возило прими сваког путника, као и лични пртљаг
путника према величини простора за пртљаг и носивости такси возила.
У делу путничког возила којим се обавља такси превоз намењеном за превоз путника не могу се
смештати ствари које нису ручни пртљаг.
Инвалидска колица и друга ортопедска помагала не сматрају се пртљагом из става 1. овог члана.
Таксиста није дужан да у такси возило прими лица под утицајем алкохола, опојних дрога или
оболела од заразних болести, лица са изузетно запрљаном одећом, као и лични пртљаг путника којим
би се угрозила безбедност и здравље људи, испрљало или оштетило возило.
Возач таксија не сме да прими у возило децу до шест година старости без пунолетног пратиоца.
Члан 18.
Такси возач је обавезан да се за време обављања такси превоза према путницима опходи са
пажњом и поштовањем.
Такси возач је обавезан да за време такси превоза буде уредан, адекватно и прикладно одевен и
обувен према временским условима, да не ужива дуван у такси возилу за време вожње, као и да није
под утицајем алкохола или опојних дрога.
Члан 19.
Такси возач је у обавези да уклони кровну ознаку „ТАХI’’ и таксиметар у случајевима када
возило употребљава за сопствене потребе и исти не смеју бити видљиви.
Правна лица и предузетници из члана 3. става 1. ове Одлуке не могу било којом радњом да
уступе кровне ознаке са називом „ТАХI“, докумената са својим пословним именом, да изврше уступање
такси дозволе, уступање таски возила и да омогуће правним или физичким лицима која не испуњавају
услове прописане овом Одлуком, да обављају такси превоз.
У случају да се при контроли саобраћаја у путничком возилу налази таксиметар или кровна
ознака „ТАХI’’, а да при том возило није регистровано за такси превоз, сматраће се да возач обавља
такси превоз.
Такси превозник може обављати превоз преко или на територији друге општине од које нема
издато одобрење за обављање такси превоза, ако је превоз започет на територији општине Прибој од
које има одобрење за обављање делатности.
Такси превозник који обавља превоз у смислу става 4. овог члана обавезан је да одмах по
обављању такси превоза уклони кровну ознаку и не може да пружа услуге превоза на територији
општине од које нема одобрење за обављање такси делатности.
У смислу превоза из става 4. овог члана ако исти путник има намеру да након искрцавања,
истим возилом настави превоз, такси превозник је дужан да уклони кровну ознаку у тренутку када
путник напусти возило, чека на путника без заустављања рада таксиметра, а по повратку тог путника у
возило, превозник је обавезан да на прописан начин поново истакне кровну ознаку.
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Превозник не сме примати у возило путника на територији општине од које нема одобрење за
обављање такси превоза.
Члан 20.
Такси возач је дужан да путника превезе најкраћим путем до места опредељења или путем који
путник одреди, а у складу са важећим режимом саобраћаја.
VII ТАКСИ СТАЈАЛИШТА
Члан 21.
Такси стајалишта (у даљем тексту: стајалишта) су површине јавне намене, одређене за стајање
такси возила у току обављања такси превоза.
Стајалишта из става 1. овог члана одређују се Одлуком Скупштине Општине Прибој.
Члан 22.
На такси стајалишту такси возила се паркирају према редоследу доласка.
На стајалишту могу да се зауставе и паркирају само возила којима се обавља делатност такси
превоза и која су обележена у складу са овом Одлуком.
Такси возила се паркирају на стајалишту само у оквиру обележених места и на начин како је
дефинисано хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом.
За време стајања возила на стајалишту возач је дужан да остане поред возила или у возилу.
Члан 23.
О постављању вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, уређењу и одржавању
такси стајалишта у зимским и летњим условима стара се управљач пута односно друго лице које одреди
надлежни орган Општине Прибој.
Члан 24.
Такси возачи морају паркирати такси возила за време обављања таски превоза, само на такси
стајалиштима.
VIII НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 25.
Скупштина општине Прибој посебном Одлуком утврђује и усклађује економски најнижу цену у
оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на територији општине Прибој.
Таксиметар мора бити подешен у складу са Одлуком из става 1. овог члана.
Такси возач је обавезан да непосредно пре започињања вожње са путником, укључи таксиметар
и да га искључи одмах након завршене вожње.
Такси превозник за извршену услугу превоза наплаћује цену превоза у износу који показује
таксиметар у тренутку завршетка превоза или по фиксној цени у складу са посебном одлуком.
Такси превозник дужан је да изда рачун кориснику услуге превоза за обављени превоз који
садржи датум, релацију и километражу, цену превоза и који је потписан и оверен печатом превозника.
У случају да такси возач не укључи таксиметар на почетку вожње, путник није у обавези да
плати цену услуге превоза.
Члан 26.
Такси тарифа је укупна цена такси превоза која је учитана у таксиметар и чини збир
појединачних цена и то:
 цена за старт возила;
 по једном пређеном километру;
 по времену чекања;
 по доласку, по одласку, по позиву;
 по фиксној цени на локацијама од посебног интереса за општину Прибој, односно по
локацијама које буду одређене посебном одлуком надлежног органа општине Прибој.
Члан 27.
Ако више путника истовремено користи такси превоз до истог места опредељења, накнаду за
обављање такси превоза плаћају сви путници у једнаким деловима, према износу који покаже
таксиметар, осим уколико се путници другачије договоре.
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Члан 28.
У току такси превоза до места опредељења путника, такси возач може примити друге путнике
само уз сагласност путника који је започео коришћење такси превоза.
Члан 29.
Ако путник који је примљен у току превоза наставља коришћење превоза и после места
опредељења путника који је већ започео коришћење такси прeвoза наставак вожње се сматра
започињањем коришћења новог такси превоза.
Члан 30.
У случају када не може да изврши започети такси превоз услед квара на возилу или прекида
саобраћаја, такси возачу припада као накнада износ који у моменту прекида такси превоза покаже
таксиметар, умањен за цену старта.
У случају квара на такси возилу, возач је у обавези да путнику обезбеди друго такси возило.
IX ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ-ПРЕВОЗА
Члан 31.
Предузетнику или правном лицу које врше делатност превоза путника такси возилом, престаје
да важи решење којим се одобрава обављање такси превоза у случајевима:
- ако истекне рок важности такси испрва;
- ако престану да постоје услови из члана 6. члана 8. став 1. члана 9. и члана 10. ове Одлуке;
- ако одјави обављање делатности такси превоза у Агенцији за привредне регистре;
- у другим случајевима прописаним Законом.
Предузетник односно правно лице може привремено прекинути обављање делтности такси
превоза.
У току привременог прекида обављања такси превоза, не може се обављати такси превоз.
Предузетник је у обавези да након добијања решења Агенције за привредне регистре о
привременом прекиду обављања делатности такси превоза Одељењу за урбанизам, грађевинарство,
имовинско правне и комунално-стамбене послове врати такси исправе.
Уз поднесак за враћање такси исправе, превозник доставља фотокопију решења Агенције за
привредне регистре о привременом прекиду делатности таски превоза, са доказима о уплаћеним
општинским административним таксама.
Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и комунално-стамбене послове
издаје потврду о враћању такси исправа.
Када предузетник настави са обављањем делатности такси превоза, у обавези је да Одељењу за
урбанизам и имовинско правне послове, саобраћај и заштиту животне средине поднесе захтев за
враћање такси исправа.
Уз захтев, превозник подноси фотокопију решења Агенције за привредне регистре о наставку
оабљања делатности такси превоза и доказ о извршеној уплати општинских административних такси.
Члан 32.
У случајевима из члана 36. ове Одлуке, надлежно Одељење донеће решење о престанку важења
решења о одобравању обављања делатности такси превоза и обавезати предузетника, односно правно
лице, да врати све такси исправе које су му издате, у року од осам дана.
X НАДЗОР
Члан 33.
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши Општинска управа - Одељење за
урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и комунално-стамбене послове.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове Одлуке врши иснпектор за саобраћај и
путеве.
Члан 34.
У вршењу надзора инспектор има овлашћења Републичког иснпектора за друмски саобраћај
која се односе на такси превоз.
Надзирани субјекат је дужан да инспектору омогући неометано вршење послова и несметан
приступ објекту, средству или особљу који су у вези са обављањем делатности превоза, стави на увид
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тражену документацију од стране инспектора и да у року који одреди инспектор, достави потребне
податке и поступи по налогу инспектора.
Надзирани субјекат је дужан да се на захтев инспектора, усмено или писмено изјасни о
предмету иснпекцијског надзора, као и да поштује интегритет и службено својство инспектора.
Члан 35.
Забрањено је, за време трајања искључења, користити путничко возило које је у вршењу
инспекцијског надзора искључено из саобраћаја.
Надзирани субјекат (привредно друштво, друго правно лице, предузетник или физичко лице)
коме је у вршењу јавног превоза искључено путничко возило, дужан је да на месту паркирања које му је
одређено, обезбеди путничко возило и плати трошкове паркирања истог.
Члан 36.
Ако у вршењу инспекцијског надзора инспектор друмског саобраћаја утврди да лице које нема
својство превозника обавља јавни превоз који је овом Одлуком забрањен, дужан је да искључи
путничко возило, одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у
трајању од 90 дана, као и да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка за прекшај из члана 49.
став 1. тачка 7. ове Одлуке.
Испектор друмског саобраћаја дужан је да без одлагања о предузетој мери из става 1. овог члана
обавести Министарство унутрашњих послова.
Члан 37.
Привремено одузето путничко возило којим се обавља такси превоз и које је употребљено за
извршење прекршаја или привредног преступа чува се до правноснажног окончања прекршајног,
односно поступка за привредне преступе, о трошку власника, односно лица од кога је привремено
одузето.
Ако је пресудом из става 1. овог члана одређено да ће се путничко возило продати, Општинска
управа спроводи продају сходном применом пореских прописа.
Члан 38.
Против решења инспектора друмског саобраћаја донетог на основу Одлуке може се изјавити
жалба Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема решења.
Жалба изјављена против решења не одлаже извршавање решења.
XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Новчаном казном у фиксном износу од 60.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1) обавља такси превоз, а нема одобрење за обављање такси превоза или обавља такси превоз на
територији јединице локалне самоуправе од које нема издато важеће одобрење за обављање
такси делатности (члан 3. став 1. и 2.);
2) по обављеном превозу из члана 3. став 2. не уклони кровну ознаку и пружа услуге такси
превоза на територији јединице локалне самоуправе, од које нема издато важеће одобрење за
обављање такси делатности (члан 3. став 3.);
3) обавља таски превоз, а није власник најмање једног регистрованог путничког возила (члан 6.
став 1. тачка 4.);
4) не обавља такси превоз фабрички произведеним путничким возилом које има највише пет
седишта рачунајући и седиште возача и најмање четворо врата или за које нису издате
регистарске таблице чија регистарска ознака садржи латинична слова ТХ на задње две
позиције или које није регистровано према месту седишта таски превозника (члан 9. став 1.
тачке 1) и 2.);
5) у путничком возилу којим се обавља такси превоз није на видном месту за корисника превоза
уграђен таксиметар, оверен или није истакнут назив такси превозника (члан 9. став 1. тачке
4) и 5);
6) на крову путничког возила којим се обавља такси превоз није истакнут назив „ТАXI” (члан 9.
став 1. тачка 6);
7) у путничком возилу којим се обавља такси превоз не налази дозвола, односно одобрење
општинске управе надлежне за послове саобраћаја за обављање такси превоза (члан 14.);
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8) у делу путничког возила којим се обавља такси превоз намењеног за превоз путника смешта
ствари које нису ручни пртљаг (члан 17. став 2.);
9) ) било којом својом радњом омогући другим правним или физичким лицима која не
испуњавају услове прописане овим Законом да обављају такси превоз (члан 20. став 2.);
10) таксиметар није подешен у складу са Одлуком из члана 25. став 1.;
11) поступи супротно одредбама члана 34. став 2. и 3. ове Одлуке;
12) поступи супротно одредбама члана 35. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 10.000
динара одговорно лице у правном лицу.
Члан 40.
Новчаном казном од 30.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако:
1) поступи супротно одредбама члана 16. ове Одлуке;
2) користи аутобуска стајалишта која су одређена одлуком јединице локалне самоуправе за
јавни превоз (члан 16. став 3.);
3) такси возилом обавља линијски превоз путника (члан 16. став 5.);
4) такси превозник приликом отпочињања превоза не укључи таксиметар или не преузме
потврду о фиксној цени када отпочиње са такси стајалишта (члан 25. став 3.);
5) такси превозник за извршену услугу превоза не наплаћује изкљчиво цену превоза у износу
који показује таксиметар или цену из потврде о фиксној цени превоза у тренутку завршетка превоза
(члан 25. став 4.);
6) такси превозник не изда рачун кориснику услуге такси превоза за обављени превоз који
садржи датум, релацију и километражу, цену превоза и који је потписан и оверен печтом превозника
(члан 25. став 5.).
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара
одговорно лице у правном лицу.
Члан 41.
Новчаном казном у фиксном износу од 30.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1) обавља такси превоз супротно одредбама члана 3. став 2,3. и 4. ове Одлуке;
2) обавља такси превоз а не посеудје одобрење за његово обављање (члан 6. став 1.);
3) обавља такси превоз а није власник, односно прималац лизинга најмање једног
регистрованог путничког возила (члан 6. став 2. тачка 4);
4) за обављање такси превоза не испуни услове из члана 6. став 2. ове Одлуке;
5) такси возач запослен код предузетника не испуњава услове из члана 8. ове Одлуке;
6) путничко возило за обављање такси превоза не испуњава услове из члана 9. ове Одлуке;
7) се у такси возилу којим се обавља такси превоз на видном месту за кориснике превоза, не
налази пломбиран таксиметар на важећу тарифу, оверен ценовник (члан 9. став 1. тачке 5),
12) и 13);
8) обавља такси превоз новим возилом чија регистрација не садржи латинична слова ''ТХ'' на
задње две позиције, а не посеудје привремену потврду о погодности такси возила (члан 10.
став 8.);
9) поступа супротно одредбама члана 10. став 9. ове Одлуке;
10) се у такси возилу којим се обавља такси певоз не налази важећа документација из члана 14.
ове Одлуке;
11) поступи супротно одредбама члана 15. ове Одлуке;
12) користи аутобуска стајалишта која су одређена одлуком јединице локалне самоуправе за
јавни превоз путника (члан 16. став 3.);
13) такси возилом обавља линијски превоз путника (члан 16. став 5.);
14) поступи супротно одредбама члана 21. став 2. ове Одлуке;
15) ако се у путничком возилу, осим у путничком возилу којим се обавља такси превоз, налази
таксиметар и кровна ознака ''ТАХI'' (члан 19. став 3.);
16) заустави или паркира возило којим се не обавља такси превоз на ткси стајалиште (члан 22.
став 2.);
17) обавља такси превоз за време привременог прекида обављања делатности такси превоза
(члан 31. став 2.);
18) Одељењу не врати такси исправе након добијања решења Агенције за привредне регистре
о трајном прекиду обављања делатности такси превоза (члан 32.);
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19) поступи супротно одредбама члана 34. став 1. и 2. ове Одлуке;
20) поступи супротно одредбама члана 35. ове Одлуке;
Члан 42.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се за прекршај такси возач ако:
1) ако поступи супротно одредбама члана 3. ове Одлуке;
2) у такси возилу не посеудје закључен уговро о раду са послодавцем и пријаву на обавезно
социјално осигурање (члан 8. тачка 1.);
3) ако поступи супротно одредбама члана 9. став 11. тачка 9);
4) светло на кровној ознаци „ТАXI” није укључено када је такси возило слободно (члан 9. став
1. тачка 6.);
5) поступи супротно одредбама члана 14. ове Одлуке;
6) поступи супротно одредбама члана 15. ове Одлуке;
7) поступи супротно одредбама члана 16. ове Одлуке;
8) поступи супротно одредбама члана 17. ове Одлуке;
9) поступи супротно одредбама члана 18. ове Одлуке;
10) поступи супротно одредбама члана 19. ове Одлуке;
11) поступи супротно одредбама члана 20. ове Одлуке;
12) поступи супротно одредбама члана 22. ове Одлуке;
13) поступи супротно одредбама члана 24. ове Одлуке;
14) поступи супротно одредбама члана 25 став 2, 3, 4. и 5. ове Одлуке;
15) поступи супротно одредбама члана 26. ове Одлуке;
16) поступи супротно одредбама члана 27. ове Одлуке;
Члан 43.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. обавља такси превоз а нема одобрење за обављање такси превоза (члан 3. став 2.);
2. поступа супротно одредби члана 4. ове Одлуке;
3. заустави или паркира возило на такси стајалиште (члан 22. став 2.);
4. поступи супротно одредбама члана 34. став 1. и 2. ове Одлуке;
5. поступи супротно одедбама члана 35. ове Одлуке.
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.
Образац такси дозволе и образац регистра такси возача, возила и кровних ознака, са тачно
прописаним изгледом и садржином, одштампан је уз ову Одлуку и чини њен саставни део.
Члан 45.
Такси превозници који такси превоз обављају на основу аката издатих на основу раније важећих
прописа којима се уређује такси превоз, дужни су да у року од годину дана од ступања на снагу ове
Одлуке прибаве одобрења за обављање такси превоза и такси дозволу.
У поступку издавња одобрења за обављање такси превоза за лица из става 1. овог члана не
примењује се услов из члана 6. став 2. ове Одлуке, нити се врши испитивање погодности возила за
обављање такси превоза.
Члан 46.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о ауто такси превозу на територији
општине Прибој („Службени лист општине Прибој“, бр. 8/2004).
Члан 47.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Прибој“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-43 од 25.09. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број:
129/07) и члана 46. став 1. тачка 9. Статута Општине Прибој (''Сл.лист oпштине Прибој'' број: 12/08),
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 25.09.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2016/2017. ГОДИНУ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''НЕВЕН'' ПРИБОЈ
Прибој .

I УСВАЈА се Извештај о раду за 2016/207. годину Предшколске установе ''Невен''
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02 – 46 од 25.09. 2017.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.

____________________
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број:
129/07) и члана 46. став 1. тачка 9. Статута Општине Прибој (''Сл. лист Општине Прибој'' број: 12/08),
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 25.09.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗА 2017/2018. ГОДИНУ
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''НЕВЕН'' ПРИБОЈ
I Даје се сагласност на План рада за 2017/2018. годину Предшколској установи
''Невен'' Прибој .
II

Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02 - 47 од 25.09.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.

____________________
На основу члана 46. став 1. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС“ број:15/2016), члана
46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист општине Прибој“ број 12/08,) и члана 55.
Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа ''Топлана Прибој'' Прибој са Законом о јавним
предузећима („Службени лист општине Прибој“, бр.11/2016), Скупштина општине Прибој на седници
одржаној 25.09.2017. године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ТОПЛАНА ПРИБОЈ '' ПРИБОЈ
1. Душану Радовићу, дипломираном машинском инжењеру, утврђује се престанак мандата
директора Јавног предузећа ''Топлана Прибој'', због истека периода на који је именован.
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2. Именованом престаје мандат, са даном ступања на функцију директора именованог по
јавном конкурсу, а најкасније 17.10.2017. године.
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 46.став 1. Закона о јавним
предузећима којим је прописано да мандат директора престаје истеком периода на који је именован,
оставком и разрешењем. Чланом 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој, прописано је да
Скупштине општине разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02 - 48 од 25.09.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.

____________________
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС“ број:15/2016), члана
46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист општине Прибој“ број 12/08,) и члана 42.
Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа ''Топлана Прибој'' Прибој са Законом о јавним
предузећима („Службени лист општине Прибој“, бр 11/2016), Скупштина општине Прибој на седници
одржаној 25.09.2017. године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ТОПЛАНА ПРИБОЈ '' ПРИБОЈ
1. Зоран Ратковић, дипломирани машински инжењер, именује се за директора Јавног предузећа
''Топлана Прибој'' Прибој, на период од четири године.
2. Именовани је дужан да ступи на функцију у року од 8 (осам) дана од дана објављивања

овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Ово решење је коначно.

4. Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном
листу општине Прибој“ и на интернет страници општине Прибој.
Образложење

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 24.став 3. Закона о јавним предузећима
којим је прописано да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује
орган одређен статутом локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног
конкурса. Чланом 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој, прописано је да Скупштине општине
именује директоре јавних предузећа чији је оснивач.
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 26.06.2017.године донела је Одлуку о спровођењу
јавног конкурса за избор директора јавних предузећа општине Прибој.
На истој седници донето је и решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа општине Прибој, чији је задатак да спроведе изборни поступак за
именовање директора јавних предузећа општине Прибој, у складу са одредбама Закона о јавним
предузећима.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа ''Топлана Прибој'' Прибој
објављен је у „Службеном гласнику РС“ бр.67/17, дана 07.07.2017. године и био је отворен 30 дана од
дана објављивања.Оглас је објављен на интернет страници општине Прибој и у дневном листу
„Данас“.
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Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа је по истеку рока за
подношење пријава, констатовала да су на јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа ''Топлана
Прибој'' Прибој, благовремено поднете четири пријаве.Комисија је констатовала да је кандидат Душан
Радовић,дипл.маш.инж повукао пријаву на јавни конкурс дана 16.08.2017.године. На основу увида у
доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву кандидата,
Комисија је на седници одржаној 18.08.2017. године, а у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о
јавним предузећима, саставила списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за
именовање директора Јавног предузећа ''Топлана Прибој'' Прибој и то:

1. Далибор Шљивић, дипломирани машински инжењер
2. Срђан Ћирковић, дипломирани машински инжењер
3. Зоран Ратковић, дипломирани машински инжењер

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, примењујући мерила
утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа(„Сл. гласник РС“, број
65/2016), спровела је изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве, поднету и прибављену
документацију и усменим разговором са кандидатима, извршила оцену стручне оспособљености, знања
и вештина кандидата.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 14.09.2017. године, утврдила и бројчано исказала
резултат за сваког кандидата,израчунавњем просечне оцене и на основу члана 41. став 1. Закона о
јавним предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор директора Јавног предузећа ''Топлана
Прибој'' Прибој на коју је уврстила кандидате који су са најбољим резултатима испунили мерила за
избор директора и то:
1. Зоран Ратковић, дипл.маш.инж.
просечна оцена
14,00
2. Далибор Шљивић, дипл.маш.инж.
просечна оцена
11,80
3. Срђан Ћирковић, дипл.маш.инж.
просечна оцена
11,80
На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног предузећа ''Топлана
Прибој'' Прибој и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног предузећа
''Топлана Прибој'' Прибој, Општинска управа је утврдила предлог решења да се за директора Јавног
предузећа ''Топлана Прибој'' Прибој, именује први кандидат са Ранг листе, Зоран Ратковић,
дипломирани машински инжењер, на период од четири године.
Правна поука: Против овог решења може се поднети тужба надлежном суду у року од 30 дана од
дана достављања решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02 – 49 од 25.09.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.

____________________
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС“ број: 15/2016), члана
46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист општине Прибој“ број 12/08,) и члана 42.
Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Прибој са Законом о јавним
предузећима („Службени лист општине Прибој“, бр.11/2016), Скупштина општине Прибој, на седници
одржаној 25.09.2017. године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УСЛУГА'' ПРИБОЈ

1. Жељко Јечмeница, дипломирани машински инжењер, именује се за директора Јавног
комуналног предузећа ''Услуга'' Прибој, на период од четири године.
2. Именовани је дужан да ступи на функцију у року од 8 (осам) дана од дана објављивања
овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.
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3. Ово решење је коначно.

4. Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу
општине Прибој“ и на интернет страници општине Прибој.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 24.став 3. Закона о јавним
предузећима којим је прописано да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе именује орган одређен статутом локалне самоуправе, на период од четири године, а на
основу спроведеног конкурса. Чланом 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој, прописано је да
Скупштине општине именује директоре јавних предузећа чији је оснивач.
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 26.06.2017. године донела је Одлуку о
спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа општине Прибој.
На истој седници донето је и решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа општине Прибој чији је задатак да спроведе изборни поступак за
именовање директора јавних предузећа општине Прибој, у складу са одредбама Закона о јавним
предузећима.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Прибој
објављен је у „Службеном гласнику РС“ бр.67/17, дана 07.07.2017.године и био је отворен 30 дана од
дана објављивања. Оглас је објављен на интернет страници општине Прибој и у дневном листу
„Данас“.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа је по истеку рока за
подношење пријава, констатовала да су на јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног
предузећа ''Услуга'' Прибој, благовремено поднете две пријаве. На основу увида у доказе о испуњености
прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на седници
одржаној 18.08.2017. године, а у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима,
саставила списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за именовање директора Јавног
комуналног предузећа ''Услуга'' Прибој и то:
− Шукрија Ибрагић, дипломирани биолог
− Жељко Јечменица, дипломирани машински инжењер
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, примењујући мерила
утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа(„Сл. гласник РС“, број
65/2016), спровела је изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве, поднету и прибављену
документацију и усменим разговором са кандидатима, извршила оцену стручне оспособљености, знања
и вештина кандидата.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 14.09.2017. године, утврдила и бројчано исказала
резултат за сваког кандидата, израчунавњем просечне оцене и на основу члана 41. став 1. Закона о
јавним предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа
''Услуга'' Прибој на коју је уврстила кандидате који су са најбољим резултатима испунили мерила за
избор директора и то:
1. Жељко Јечменица , дипл.маш.инж.
просечна оцена
14,00
2. Шукрија Ибрагић, дипл.биолог
просечна оцена
13,60
На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа
''Услуга'' Прибој и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног комуналног
предузећа ''Услуга'' Прибој, Општинска управа је утврдила предлог решења да се за директора Јавног
комуналног предузећа ''Услуга'' Прибој, именује први кандидат са Ранг листе, Жељко Јечменица,
дипломирани машински инжењер, на период од четири године.
Правна поука: Против овог решења може се поднети тужба надлежном суду у року од 30 дана
од дана достављања решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01Број: 02 – 50 од 25.09.2017. године

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

____________________
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На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС“ број: 15/2016), члана
46. став1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист општине Прибој“ број 12/08,) и члана 45. Одлуке
о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој са
Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Прибој“, бр. 11/2016),Скупштина општине
Прибој на седници одржаној 25.09.2017. године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И РАЗВОЈ ПРИБОЈ

1. Здравко Пешут, дипломирани економиста, именује се за директора Јавног предузећа за
уређење грађевинског земљишта и развој Прибој, на период од четири године.
2. Именовани је дужан да ступи на функцију у року од 8 (осам) дана од дана објављивања
овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Ово решење је коначно.

4. Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу
општине Прибој“ и на интернет страници општине Прибој.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 24.став 3. Закона о јавним
предузећима којим је прописано да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе именује орган одређен статутом локалне самоуправе, на период од четири године, а на
основу спроведеног конкурса. Чланом 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој, прописано је да
Скупштине општине именује директоре јавних предузећа чији је оснивач.
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 26.06.2017. године донела је Одлуку о
спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа општине Прибој.

На истој седници донето је и решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа општине Прибој чији је задатак да спроведе изборни поступак за
именовање директора јавних предузећа општине Прибој, у складу са одредбама Закона о јавним
предузећима.
Огла о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за уређење грађевинског
земљишта и развој Прибој објављен је у „Службеном гласнику РС“ бр.67/17, дана 07.07.2017. године и
био је отворен 30 дана од дана објављивања. Оглас је објављен на интернет страници општине Прибој
и у дневном листу „Данас“.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа је по истеку рока за
подношење пријава, констатовала да су на јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за
уређење грађевинског земљишта и развој Прибој, благовремено поднете две пријаве. На основу увида у
доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву кандидата,
Комисија је на седници одржаној 18.08.2017. године, а у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о
јавним предузећима, саставила списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за
именовање директора Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој и то:
1. Вељко Бојовић, дипломирани просторни планер
2. Здравко Пешут, дипломирани економиста
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, примењујући мерила
утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа(„Сл. гласник РС“, број
65/2016), спровела је изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве, поднету и прибављену
документацију и усменим разговором са кандидатима, извршила оцену стручне оспособљености, знања
и вештина кандидата.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 14.09.2017. године, утврдила и бројчано исказала
резултат за сваког кандидата,израчунавњем просечне оцене и на основу члана 41. став 1. Закона о
јавним предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор директора Јавног предузећа за уређење
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грађевинског земљишта и развој Прибој на коју је уврстила кандидате који су са најбољим резултатима
испунили мерила за избор директора и то:
1. Здравко Пешут , дипл.економиста
просечна оцена
13,00
2. Вељко Бојовић, дипл.прост.планер
просечна оцена
11,00
На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног предузећа за уређење
грађевинског земљишта и развој Прибој и Записника о спроведеном изборном поступку за избор
директора Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој, Општинска управа је
утврдила предлог решења да се за директора Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и
развој Прибој, именује први кандидат са Ранг листе, Здравко Пешут, дипломирани економиста, на
период од четири године.
Правна поука: Против овог решења се може поднети тужба надлежном суду у року од 30 дана
од дана достављања решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02 - 51 од 25.09.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.

____________________
На основу члана 54. став 2. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Сл.гласник РС'''бр.72/09, 52 /11, 55/13,35/15 и 68/15), Скупштина општине Прибој на седници
одржаној 25.09.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
О.Ш. ''НИКОЛА ТЕСЛА'' ПРИБОЈСКА БАЊА
I
Разрешава се Слађана Цинцовић, дужности члана Школског одбора О.Ш. Никола Тесла,
представник Савета родитеља.
II Именује се Милена Словић за члана Школског одбора О.Ш. Никола Тесла, представник Савета
родитеља.
III Мандат именованој траје до истека мандата Школског одбора.
IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Прибој''.
О б р а з л о ж е њ е:
Законом о основама система образовања и васпитања, у члану 53. прописано је да је школски
одбор орган управљања у школи.
Чланом 54. став 2. истог Закона прописано је да чланове органа управљања установе именује и
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а председника бирају чланови већином гласова од
укупног броја чланова органа управљања.Истим чланом прописано је да орган управљања установе
чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Чланом 55. Закона
прописано је да Скупштина општине може разрешити члана школског одбора пре истека мандата, на
иницијативу овлашћеног предлагача.Слађани Цинцовић, престало је својство члана у Савету родитеља.
Савет родитеља као овлашћени предлагач, предложио је да се у школски одбор именује Милена
Словић.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број:02 – 53 од 25.09.2017.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.

____________________
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На основу члана 54. став 2. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Сл.гласник РС'''бр.72/09, 52 /11, 55/13,35/15 и 68/15), Скупштина општине Прибој на седници
одржаној 25.09.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈА ПРИБОЈ
I Разрешава се Миодраг Трипковић, дужности члана Школског одбора Гимназија Прибој,
представник Савета родитеља.
II Именује се Милосава Марковић, за члана Школског одбора Гимназија Прибој, представник
Савета родитеља.
III Мандат именованој траје до истека мандата Школског одбора.
IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Прибој''.
О б р а з л о ж е њ е:
Законом о основама система образовања и васпитања, у члану 53. прописано је да је школски
одбор орган управљања у школи.
Чланом 54. став 2. истог Закона прописано је да чланове органа управљања установе именује и
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а председника бирају чланови већином гласова од
укупног броја чланова органа управљања.Истим чланом прописано је да орган управљања установе
чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.Чланом 55.Закона
прописано је да Скупштина општине може разрешити члана школског одбора пре истека мандата, на
иницијативу овлашћеног предлагача. Миодрагу Трипковићу престало је својство члана у Савету
родитеља. Савет родитеља као овлашћени предлагач , предложио је да се у школски одбор именује
Милосава Марковић.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02 - 52 од 25.09.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.

____________________
На основу члана 54. став 2. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Сл.гласник РС'''бр.72/09, 52 /11, 55/13,35/15 и 68/15), Скупштина општине Прибој на седници
одржаној 25.09.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''НЕВЕН''
I
Разрешава се Данило Јовановић, дужности члана Управног одбора Предшколске установе
''Невен '', представник Савета родитеља.
II Именује се Јадранка Планинчић за члана Управног одбора Предшколске установе ''Невен'',
представник Савета родитеља.
III Мандат именованој траје до истека мандата Управног одбора.
IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Прибој''.
О б р а з л о ж е њ е:
Законом о основама система образовања и васпитања у члану 53. прописано је да је Управни
одбор орган управљања у установи.
Чланом 54. став 2. истог Закона прописано је да чланове органа управљања установе именује и
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а председника бирају чланови већином гласова од
укупног броја чланова органа управљања. Истим чланом прописано је да орган управљања установе
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чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Чланом 55. Закона
прописано је да Скупштина општине може разрешити члана Управног одбора пре истека мандата, на
иницијативу овлашћеног предлагача. Данило Јовановић више није корисник услуга установе, Савет
родитеља на седници одржаној 13.09.2017. године, предлаже да се у Управни одбор именује Јадранка
Планинчић.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02 - 54 од 25.09.2017.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.
___________________

На основу члана 53.и 55. Закона о водама („Сл.гласник РС“,број 30/10 и 93/12), члана 84. став 3.
Законао ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12), члана 32. став 1.тачка 6.
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07 и 83/2014-др.закон), члана 46. став 1.тачка 7.
Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''", бр. 28/14 и Скупштина општине Прибој, на
седници одржаној 25.09.2017. године, донела је:
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ПРИБОЈ ЗА 2017. ГОДИНУ
1. УВОД
Правни основ за доношење Оперативног плана за одбрану од поплава општине Прибој за 2017.
годину је члан 53.и 55. Закона о водама ("Сл.гласник РС",бр.30/10 и 93/12). члан 84.став 3. Законом о
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, брoj: 111/09,12/11и13/12), Оперативни план за
одбрану од поплава за 2017 . годину.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе израђује план заштите и спасавања од поплава за
територију јединице локалне самоуправе.
Оперативни план за одбрану од попава за воде II реда на територији општине Прибој, урађен је на
основу расположивих података и искуства на спровођењу превентивних и оперативних мера одбране
од поплава у току последњих 10 година.Да би се добили релевантни подаци о процени угржености
насења и објеката на територији општинеПрибој,односно на појединим деловима територије,потребно
је израдити пројектну документацију заштите од водотокова II реда.Са одговорајућом пројектном
документацијом која би обухватила и неoпходне анализе токова, активности везане за одбрану од
поплава биле би тачније и квалитетније спровођене.
Планом су обухваћене делатности и мере у циљу заштите од вода,односно појава поплава узрокованих
интезивним падавинама и топљењим сенга.
2. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГОПЕРАТИВНОГПЛАНАЗАВОДОТОКЕIРЕДА
Оперативни план за одбрану од поплава за 2017. годину садржи:
1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ИДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА;
2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА
ЛЕДОМ;
3. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА;
4. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА
ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА
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1)НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА
Координаториодбранeод поплава и помоћници
• МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
• РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности бр.2а, Нови Београд тел. 011/201-33-60,
факс 011/311-53-70, 011/311-64-94
E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ sajt: www.rdvode.gov.rs
• ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА: Наташа Милић, моб.064/840-40-41,
E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs
•

Помоћници:

Мерита Борота, тел. 011/201-33-47, E-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs
Милица Павловић, тел. 011/311-71-79, E-mail: milica.pavlovic@minpolj.gov.rs
Главнируководиоциодбранeодпоплаваповоднимподручјимаи њихови заменици
• ЈВП„СРБИЈАВОДЕ”,Булеваруметности
2а,НовиБеоградтел.011/311-94-00,311-94-02,201-33-82,факс011/311-94-03
E-mail:odbrana@srbijavode.rs,WЕВsajt:www.srbijavode.com
•

ГЛАВНИРУКОВОДИЛАЦОДБРАНЕОД ПОПЛАВА:

ГоранПузовић,моб.064/840-40-07,E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs
ЗАМЕНИКзаспољневодеи загушењеледом:
ЗвонимирКоцић,моб.064/840-40-03,E-mail: zvonimir.kocic@srbijavode.rs
Републичка оганизација надлежна за хидрометеоролошке послове
•

РЕПУБЛИЧКИХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИЗАВОДСРБИЈЕ, КнезаВишеслава66,БеоградЕmail:srhydra@hidmet.gov.rsoffice@hidmet.gov.rs,WЕВsajt:www.hidmet.gov.rs
тел.011/305-08-99,254-33-72,факс011/254-27-46,Дежурниоперативни телефон:064/838-52-58
РУКОВОДИЛАЦЗАХИДРОЛОШКЕПРОГНОЗЕ:
ДејанВладиковић,моб.064/838-51-65,.тел011/305-09-00,254-33-72,факс011/254-27-46,,
Е-mail:dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs
ЗАМЕНИК:
ЈеленаЈеринић,моб.064/838-52-77,тел.011/305-09-00,305-09-04,факс011/254-27-46,, Еmail:jelena.jerinic@hidmet.gov.rs
 ПЕРМАНЕНТНЕСЛУЖБЕРЕПУБЛИЧКОГХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ
ЗАВОДА,ОДЕЉЕЊЕЗА
МЕТЕОРОЛОШКОБДЕЊЕ:ОДСЕКЗАПРОГНОЗУВРЕМЕНА:тел.011/305-09-68
ОДСЕКЗАНАЈАВЕИ УПОЗОРЕЊА:тел.011/254-21-84
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Остала правна лица задужена за спровођењеодбранеод поплава
МИНИСТАРСТВОУНУТРАШЊИХПОСЛОВА,СЕКТОРЗАВАНРЕДНЕСИТУАЦИЈЕ
БојанТомић,моб.064/892-67-08,E-mail:bojan.tomic@mup.gov.rs
- Управазаватрогаснoспасилачкејединице
СашаРанчић,моб.064/892-03-01,E-mail:sasa.rancic@mup.gov.rs
ДраганДончевски,моб.064/892-03-71,E-mail:dragan.doncevski@mup.gov.rs
ВладоПлемић,моб.064/892-55-28,E-mail:vlado.plemic@mup.gov.rs
- Управазауправљањеризиком
ЖивкоБабовић,моб.064/892-94-50,Email:zivko.babovic@mup.gov.rsЈеленаЈашовић,моб.064/892-32-79,Email:jelena.jasovic@mup.gov.rsВластимир Вуликић,моб.064/892-97-38,Email:vlastimir.vulikic@mup.gov.rsГоран Стојановић,моб.064/892-86-19,Email:goran.stojanovic@mup.gov.rs
- Управаза цивилнузаштиту
БратиславРанчић,моб.064/892-93-38,Email:bratislav.rancic@mup.gov.rsСлађанаМилојковић,моб.064/892-94-58,Email:sladjana.milojkovic@mup.gov.rsСоњаРадојковић,моб.064/892-94-59,Email:sonja.radojkovic@mup.gov.rs
- Републичкицентарзаобавештавање
моб.064/892-96-68,тел.011/228-29-33,228-29-27,228-29-10,228-92-08,факс011/228-29-28, Email:rco.svs@mup.gov.rs
МИНИСТАРСТВОУНУТРАШЊИХПОСЛОВА,УПРАВАПОЛИЦИЈЕ
РашоГојаковић,тел.011/313-93-35,моб.064/89288-00
ИНСТИТУТЗАВОДОПРИВРЕДУ„ЈАРОСЛАВЧЕРНИ”а.д.,ул.ЈарославаЧерног80,Беог
рад, тел.011/390-64-77,390-64-61,факс011/390-79-55:
МаринаБабић–Младеновић,моб.063/385-545,E-mail:Marina.Babic-Mladenovic@jcerni.co.rs
СлободанПетковић,моб.064/301-80-45
 ЗА ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ И ФИЛТРАЦИОНЕ
АНАЛИЗЕ, АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА, РЕШЕЊА
ХИТНИХ РАДОВА НАОТКЛАЊАЊУ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА И АНАЛИЗУ
ТРОШКОВА ОДБРАНЕ И ШТЕТА ОД ПОПЛАВА
- Институтзаводопривреду„ЈарославЧерни”а.д.,
ул.ЈарославаЧерног80,Београд,тел.011/390-64-77,390-64-61,факс011/390-79-55
„ЕнергопројектХидроинжењеринг”а.д.,БулеварМихајлаПупина12,Београд,тел.011/31019-67,факс011/311-19-79
Јавно водопривредно предузеће (ЈВП) и лица задужена за eвидентирање података о
поплавним догађајима на водама I реда и системима за одводњавање у јавној својини
ЈВП„СРБИЈАВОДЕ”,Булеваруметности2а,НовиБеоград
тел.011/311-94-00,311-94-02,201-33-82,факс011/311-94-03
САВА

E-mail:odbrana@srbijavode.rs,WЕВsajt:www.srbijavode.com
ЗАСПОЉНЕВОДЕ:
Игор Анђелић ,моб. 064/8404080,E-mail : ivan.andjelic@srbijavode.rs

Током одбране од поплава јавно водопривредно предузеће обезбеђује:
- у редовној одбрани од поплава од спољних вода свакодневно осмочасовно дежурство руководећег
особља из овог плана као и чуварске службе у току радног времена;
- у ванредној одбрани од поплава од спољних вода особље за дежурство од 24 часа (две смене по 12
часова или три смене по 8 часова);
- у редовној одбрани од леда свакодневно дежурство од 8 до 12 часова;
- у ванредној одбрани од леда свакодневно дежурство, по правилу од 8 до 18 часова, односно од 0 до 24
часа када долази до нагомилавања леда и потребе за интервенцијама;
- у редовној одбрани од поплава од унутрашњих вода потребан број лица за рад у времену од 06–18
часова (једна смена), а на црпним станицама у времену од 0–24 часа (две смене по 12часова);
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- у ванредној одбрани од поплава од унутрашњих вода и на црпним станицама потребан број лица за
рад у времену од 0–24 часа (две смене по 12 часова).
Извештаје о хидролошкој и метеоролошкој ситуацији, прогнозе и упозорења Републички
хидрометеоролошки завод Србије доставља:
– Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Републичкој дирекцији за воде –главном
координатору;
– Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине –
координатору;
– Секретаријату за привредуграда Београда, Сектору за водопривреду– координатору;
– Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине” – главном руководиоцу и руководиоцима на
водним подручјима;
– Јавном водопривредном предузећу „Београдводе” – главном руководиоцу и руководиоцима на водном
подручју;
– Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе” – главном руководиоцу и руководиоцима на водним
подручјима;
– Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације – Републичком и градском
центру за oбавештавање;
– Генералштабу Војске Србије, Оперативни центар система одбране.
Наредба о проглашењу и укидању одбране од поплава доставља се:
– Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Републичкој дирекцији за воде –главном
координатору;
– Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине –
координатору;
– Секретаријату за привреду града Београда, Сектору за водопривреду – координатору;
– Јавном водопривредном предузећу – главном руководиоцу;
– Надлежном предузећу које спроводи одбрану од поплава – секторском руководиоцу;
– Републичком хидрометеоролошком заводу;
– Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације – Републичком и градском
центру за обавештавање и надлежном штабу за ванредне ситуације.
Републички центар за обавештавање доставља:
– упозорења о великим и поплавним водама потенцијално угроженим градовима и општинама;
– обавештење о проглашењу редовне и ванредне одбране од поплава на водама I реда граду и општини
на чијој територији је проглашена одбрана од поплава.
Системи за заштиту од поплава – сектори , деонице, заштитни објекти на водама I реда

3. Генералне карактеристике подручја
Општина Прибој налази се у југозападном делу Републике Србије. Према попису од 2011. године
у општини Прибој живи 27.133 становника, са густином насељености 55 становника по кm².
Површина општине Прибој је 552кm².
Подручје је брдско – планинског карактера,у ком се јавља сраземерно врло мало равних или
приближно равних површина.Површине са нагибима мањим од 15 % јављају се само у дну долине река
Лима и Кратова. Нагиби терена од 15-30% захватају приближно ¼ укупне територије општине.
Површине са нагибом преко 30% распростиру се преко 70% од укупне површине општине.
Површина општине у морофолошком смислу каратерише изразита разноврсност експозиција
падина и распострањеност релативно интезивне ерозије земљишта, углавном по читавој општини
Прибој.
3.1.Геолошки састав
Идући од севера ка југу серпентине и перидотите у долини Увца смењује дијабаз- рожначка
зона непосредног слива Лима и доњег слива Поблаћнице и Сутјеске.
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У оквиру ове зоне местимично се налазе и мање површине са карбонатним и магматским
стенама ,као и флувијални седименти у виду уске траке дуж самог Лима.
Западни део општине углавном се састоји од шкриљаца и шкриљавих некристаластих стена,док
јужни ,истовремено и најавиши део општине изграђују карбонатне стене.
3.2.Клима
У зависности од географског положаја, разруђености рељефа ,надморске висине и других
фактора, клима општине Прибој је разнолика.
Температура у долинском делу износи 9,5 ˚С (средња годишња). Планинске висоравни имају
средњу годишњу температуру ваздуха око 7 ˚С, док на теренима изнад 1300 m надморске висине иста
температура износи 5,5 ˚С.
У дну долине Лима годишња количина падавина износи 750-940 mm,док планински реон добија
просечно преко 800 mm воденог талог годишње.
Апосолутна дневна максимална висина падавина за Прибој износи 80 mm, што указује на
значајан чиниоц ерозије земљишта.
3.3.

Педолошки покривач

Осим алуивијално – делувијалног наноса у дну долине Лима, који је уједно и најмање
распострањен, остали типови земљишта спадају у неплодна земљишта, што је потенцирано израженим
рељефом и развијеном ерозијом земљишта.
Стање земљишта и изражена тенденција деградирања, намеће потребу за радове на заштити од
ерозије, а и мелирационе радове првенствено на површинама са мањим нагибом.
3.4.

Хидрографска мрежа

Хидрографску кичму општине Прибој представља река Лим, са Потпећким језером. Mање десне
притоке Лима на том делу су реке Кратовска, Јармовачка, Годушка и Рабреновачка, као и река Увац
која уоквирује границу општине са северне стране. Леви део сливаформира река Поблаћеница, са
притокама – Љутина, Касидолска, Бучевска, Гложанска,Жинска, Сочица, Баботина, Шалипурска река које дренирају падине Побијеника, Јаворја, Забрђа, Бандјера. Хидрографске мрежа је развијена, а цело
подручје општине се налази узони у којој су специфични отицаји 10÷15 L/s∙km2, што је два до три пута
већи отицај одпросека за Србију (5,7 L/s∙km2). По тим показатељима подручје општине спада у водније
делове Србије. Специфични отицаји разматраног подручја се мењају у границама од око 10÷15L/s∙km2,
а у планинским пределима Побијеника и Јаворја пење се и на 20 L/s∙km.
Протоци су временски врло неравномерни, што се очитује великим разликама између малих и великих
вода. Тако однос између малих месечних вода вероватноће 95% (меродавне воде са којима се одређују
критеријуми заштите вода и дозвољене количинеза захватање воде) и великих вода вероватноће 1%
(меродавне воде за избор меразаштите од поплава) износи око 1:500 до 1:1000, па и више од тога.
Коефицијентиваријације годишњих протока су око Cv = 0,4-0,5, а коефицијенти аутокорелација r1 =0,2
-0,35, што указује на феномен узастопног нагомилавања сушних и водних година,штоје неповољно са
гледишта уређења, коришћења и заштите вода. Сви ти показатељиуказују на бујични карактер река на
том подручју, кога карактеришу велики поводњи,током којих протекне и по 50÷60% од укупног водног
биланса, након чега наступе дугипериоди маловођа, када су реке угрожене и као екосистеми.
Карактеристично за све токове на територији општине Прибој да не постоје релевантни подаци о
протоцима и другим каретеристика водотокова. Непостоје мерне станице нити хидролошки прорачуни
за водотокове.
У прошлости нису извођени непходни радови на регулацији водотокова,тако да само мањи број токова
на градском подручју има регулисано речно корито.
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4.

Токови IIреда на територији Општине Прибој

Токови IIреда груписани суудвегрупе: токовиунута План градске регулације (ПГР) итоковина
сеоском подручју. Регулациони радови заступљени су на великом броју градских водотокова, док на
сеоским је картеристично одусутво хидротехничких објеката.
4.1.Градски токови
Градски токови обухватају простор од Акулумације Подпећ до ушћа Увца у Лим. Идући низводно од
бране пружајусе следећи водотоци:
Поток Миајловац (Михајловац) је десна притока Лима. Своје извориште формира између падина
Великог Крша и Бањског брда, на коти 827 мнм. Поток Миајловац својим током пресеца два регионална
пута (Прибој-Бистрица Р-115 и Прибој-Кокин брод Р-228) и железнички правац Београд-Бар.
Индувидуална градња је заступљена у доњем делу тока. Угорњем делу тока приметне су мање
пољопривредне површине, ливаде, као и солидан обраст шумских врста. Карактерише гадубоко
усечено корито уз ушће. Поток је делом регулисан обалоутврдом узониушћа.
Лисија стена (1127 мнм) представља вододелницу два потока на левој обали
Лима испод Подпећке кумулације.
Први, низводни водоток од ХЕ ''Подпећ'' је Марковац. Ток има правац север- исток. Укупне
дужине 1,8 km и средњег подужегпада Ј=10,83%.
Полин поток се улива на око1 km. Низводно од ушћа Марковцау Лим. Дужина тока је око 1,6
km и падом тока Ј=18.75%.
Карактеристично за оба водотока је што се формирају и теку кроз шумовит предео.У
Правцу отицања мало је објеката који би високи протицаји могли угрозити. Индувидуална градња није
густо концентрисана уз водотоке а и слабо је изражена саобраћајна мрежа.
Слив Лаптошког потока се формира на Прибојској бањи (кота 682 мнм) и има правац исток-запад.
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Протицај за време великих вода износи Q=10.6m³/s. Својом сезонском активношћу угрожавао је
регионални пут Прибој–Бистрица Р-115,каои погон фабрике ФАП ӏӏӏ. Крајем 1984. године изведени су
регулациони радови на току.
Поток Јармовац протиче унутар ГУП-а Прибој око1km, док је укупан ток заједно сасвим
притокама око 4km. У доњем делу слива налази се истоимено насеље, регионални пут Р-115 и
железничка пруга. Пропусти испод саобраћјаница су корисне висине и до 4 метра. Приметно
депоновање наноса на ком се образују дрвенасте формације.
ПланинеТоварнице (850мнм) и Клик (655) на правцу пружања југозапад- североисток, чине
вододелницу између два суседна водотока Грабовичког и Барањског потока. Потоци су леве притоке
Лима.
Грабовички поток дужине је преко 3km. ВеЋим делом пролази кроз шумовит предео. У зони
ушћа налази се локлани пут за градско гробље ''Добриловићи''. Регулисан део тока од
ушћа у дужини од 60 метара.
Барањски поток формира се од Милијешког и Трновачког потока. Треба напоменути да
Барањски п оток се често назива Милијешки .Барањски поток у доњем току наилази на локални пут и
путем пропуста се улива у Лим. Обалске стране изразито стрме. Наносе се депонује на ушћ у виду
хридова. Нема регулационих радова.
Станића поток налази се у насељу Пољице. Пресеца железничку пругу и регионални пут. На
потоку су изведени радови у виду отворене регулације трапезастог профила и са каскадама. Ток није
показивао бујичну активност током последњих 20 година.
Поток Рача налази се унасељу Пољице и десна је притока Лима. Поток Рача пролази кроз
густо насељени део и пресеца правце регионалног пута Прибој-Бистица и железничку пругу. Дужин
еглавног корита мање од једног km.Ток је регулисан затвореном регулацијом.
Поток Речица, доњим током, пролази кроз густо насељени део и има правац тока управан на
регионали пут Прибој-Бистрица и железничку пругу. Дужина тока је преко 2,2км, средњи пад
коритаоко 7% . Дуж средњег и доњег тока доста индувидуалних објеката са обе стране потока. Обале
стрме у узак протицајни профил. Сем пропуста испод жел. пруге и рег. пута нису рађени планиски
регулациони радови.
На простору насеља Лука постоје три водотока. Јарковац, Лучице и један неименовани поток
су леве притоке Лима. Изворишта су на котама већим од 700 мн ми пад корита је изразито стрм. Цео
простор насеља Лука густо је насељен.
Поток Јарковац је са регулационим грађевинама у дужини од 50 метара. Потоци су регулисани високим
пропустима испод Ул.Сава Ковачевић.
Поток Поточњак налази се на десној страни лимске котлине, између насеља Пања глава и
Годуша. Дужина тока је око 700 метара.Ток нема стални протицај (сезонског карактера).
Годушки поток ј десна притока Лима и дужине тока око 2.4km. Средњи пад корита15.2%.
Поток тече паралелно са локалним путем и дуж његовог тока постоји вишеиндувидуалних објеката. У
доњем делу тока Годушки поток пропустима тече испод регионалног пута Прибој-Бистрица и пруге
Београд-Бар. Пропусти су велике висине и запажено је нагомилавње наносама хомглиновитог састава.
Поток Бјелиш својим током пролази кроз центар МЗ Стари Град, пресеца правце
регионалног пута Прибој-Бистрица и железничк упругу. Поток је дужине око једног километра.
Уласком у градско језгро, поток је протиче затвореном регулациом. Само у горњем делу тока је поток
видљив, док је у средњем делу поток испод улице Расима Софтића.
Поток Мишковац протиче кроз градско језгро Старог Прибоја. Сливна
површина Мишковца је 0.63 км², проток 11m³/sek. Поток је регулисан затвореном регулацијом са падом
нивелете већом од 10%. Дуж регулације постоји 5 каскади на ушћу урађена уливна грађевина.
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Затворена регулација урађена је цевима пречника Ф1000 на дужини од преко 600 метара. Изнад
затворене регулације је улица Мишковачки пут.
Поток Зеленац налази се на западном делу Старог града и пролази кроз истоимено насеље.
Ток је регулисан затвореном регулацијом. Поток Зеленац одликује се слабоерозивношћу свог слива
(Vкатегорија) и продукцијом наноса од18 m³/god.Максимални проток износи 6m³/sek.
Поток Бочинац својим током усеца јужну падину Малог Бића ( 920 мнм). Дужина тока око
1.2km, лева притока Лима. Ток дубоко усеца тло, тако да се формирају окомите обалске стране и дубине
до30м. Корито поготово у горњем току испуњено крупним одломцима стена, дужине и по више метара,
што говори о вероватноћи појаве бујичног таласа.
Горњи, средњи део слива пролази кроз ненасељено, шумско земљиште. У доњем делу тока, поток
пролази кроз насељен део.
Регулацијом обухваћено100 м пре ушћау Лим. Регулација изведена каменому цеметном малтеру.
Рабреновачки поток је десна притока Лима, дужине тока преко 6km и сливном површином
преко15кm². Слив Рабреновачког потока обухвата падине Рабреновачког брда (847 мнм), Кома (824
мнм), Клика (840 мнм) и Љуца (922 мнм). Ово указује на велику површину са које се Рабреновачки
поток прихрањује водом. Управо са виших кота се транспортује нанос разноликих димензија. Средњи
падкоритаоко 10%.
У доњем делу слива присутно је насеље Рабреновац, регионални пут Прибој- Бистрица и железничка
пруга Београд–Бар. Само насеље Рабреновац карактерише се великим степеном узурпације земљишта.
Густо су насељене површине које бивају поплављене у периоду великих вода. Помоћни објекти
заузимају простору самом кориту потока.
Поток Рабреновац познат је по свом бујичном карактеру. У току 2010. године (крај зиме-рано
пролеће), услед бујичне активности потока, дошло је до депоновања велике количине вученог наноса.
Агрегати су крупноће од 20 до 80цм. А нису ретки случајеви кад је присутност димензија већих од 1m.
Услед високог водостаја Лима, вучени нанос се издепоновао на самом ушћу. Количина нанетог
материјала је проширила десну обалу Лима и смањила протицајни профил реке. Идући узводно
Рабреновачким потоком приметно је акумулација наноса у виду мањих спрудова. Пропуст испод
регионалоног пута је довољно висок (око8м) да би дошло до његовог зачепљења. Присутна је
вегетација са великимстепеном обраслости обалских страна и самог корита.
Јелав, Рачански и један неименовани поток, представљају леве притоке реке Увац. Наведени
водотоци имају правац течења исток-запад, идентичних протокаи морфологије слива. На својим
правцима секу железничку пругу Београд-Бар и локални пут који је и веза за фабрику ФАП-погон
''Пресерај''. Густина насељености око токова је мала, тако да је угрожен локални правац који је до пола
асфалтиран.Токови супотпуно обрасли високоми ниском вегетацијом.
4.2. Токови у сеоским подручјима
Југозападнидео Општине обилује израженом хидрографском мрежом. На датом подручју фигурирају
токови Сутјеска, Поблаћницаи Љутина. Као матични супстрат на предметном подручју издваја се
серпентинит са хумусно-силикатним земљиштем. Шумовитост је највећа у овом делу Општине. Цео
предео је богат сталним и сезонским токовима бујичарске природе.
Љутина је десна притока Поблаћнице. Слов је веома развјен, лепезастог облика укупне
површине 211km². Дужина тока 12.5км. Највиша кота слива је врх Банђер 1445 мнм. Средњи прoток
1,84 m³/s,са процењним стогодишњим водама од 284 m³/s. Љутина има велики број притока. Формира се
од двереке, Бучевке и Калуђеровићареке. Баботинаи Касидолска река су десне притоке Љутине са
развијеним сливним подручјима.Укупна дуж главног тока са притокама је прео 180 км. Дуж слива
смењује се више сеоских насеља. Најугроженије је део тока код ушћа уПоблаћницу. Поплавни талас
угрожава ОШ ''9.Мај'' у Саставцима.
Поблаћница је лева притока Лима. Дужина главног тока преко 20 км. Површина слива око
350 km². Поблаћница пролази кроз котлину дуж које се смењују стрме обале са дубоко усеченим
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коритом и обалске стране са ширим инудацијама. Река је својим поплавним таласима највише
угрожавала објекте у доњем делу слива. Пилана Шумске секције је током последњих 10 године више
пута била поплављена.
Сутјеска протиче дном дуге клисуре. Кречњачке формације изражене у сливу. Ток се
одликује великом сливном површином. Насеља се дуж тога формирају на вишим котама, изузев у
приушћу у Лим. Насеље Сјеверин простире се на алувијланим терасам рекама Лим и Сутјеска. Штете
које је изазво поплавни талас Сутјеске су у виду оштећења локалних путева.
Касидолоска и Жичка река формирају се јужној експозицији плаине Бић. Жичка река је
лева притока Касидолској реци. Касидолска река је дужине близу 6 км. и улива се код Саставака у
Љутину. Оба тока карктеришу велики пад овинивлете дна корита. Формирање поплавних вода је нагло
и чести су бујични режими течења.
•
Сочица (Горава) је лева притока у горњем делу слива Поблаћнице. Формира се на јужној
експозиција Јаворја (1426 мнм). Дужина главог тока преко 5 кm. Слив обрастао мање од 50%, остале
повшрине под голетима. Водоток пролази крозе насеље Сочице у средњем делу слива и центар насеља
Крајчиновићи. Поплавни воде плаве површине у доњем делу слива.
Велики је број токова који се пружају уз општинске и локлане путеве. Ти токови су бујичног
карактера. Одликују се великим падом дна корита,брзим образовањем поплавног таласа и голетима
горњем делу слива.
5.УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ОД ПОПЛАВА
5.1. ПОПЛАВНА ПОДРУЧЈА
Општински штаб за ванредне ситуације означио јепосебно угрожена подручја, објекте и установе
који се налазе непосредно уз водотокове другог реда које брзо надолазе или угрожавају објекте или
путевена обали. Поплавна подручја дефинисана су на основу учесталости појаве поплавних вода на
датим деоницама.

•

Угрожена подручја на токовима II реда:
Поблаћница и Љутина

•

Водоток Поблаћница је са великом површином слива и најдужим током од водотокова II реда на
територији општине Прибој. Поблаћница у доњем делу слива, као притоку има Љутину. Управо на
низводном делу од ушћа Љутине, услед великог дотицаја, долази до изливања. Поплавни талас
Поблаћнице угрожава објекте ЈП ''Србија шуме'' –Пилана.
У зони ушћа Љутине у Поблаћницу, налази се центар сеоског насеља Саставци. Прилком поплавног
таласа Љутине, услед успора тока на ушћу у Поблаћницу, поплавни талас угоржава О.Ш.''9 мај'' (зграду
школе,помоће објекте), мост на реци Љутини и помоћне објекте на приватним имањима.Обе реке имају
велику кинетичку енергију бујичне воде. Дужина поплавне зоне (дужина слива који се излива на датој
деоници) на Љутини је 250 m и на Поблаћници 300 m.
Рабреновац
Рабреновац протиче кроз истоимено градско насеље. Полавни таласи средње величине јављају се током
сваке године. Интезвнија плавјења јаваљају се 2-3 пута у периоду од 10 година. У насељу је изражена
непланска градња, велики борј стамбених и помоћних објеката је у близини самог тока. Поплавни
водама угрожено је око 25 домаћинстава. Велике воде угрожавају и локални пут према градском
гробљу. Водоток има бујични карактер са израженом разновсршношћу вученог и суспендованог наноса.
Кинетичка енергија бујичне воде је јако изражена. Штете су у виду усласка воде у стамбне објекте,
оштећења на конструкцији пута и мостова.Дужина поплавне зоне је310 m.

•

Ушће Жирачке реке у Касидолску реку
Поплавна зона поменутих водотокова угрожава Општински пут Саставци –Касидоли, мост на
Касудолској реци и некатегорисани пут ка Замрштеном .Сливови токова се граниче, тако да појава
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високих водостаја се често јављају истовремено на оба водотока. У зони ушћа долази до смањења
брзина тока и појаве успора. Жичка река је у последњих 10 година услед горе описаног случаја, у зони
ушћа напуштала своје и правило ново речно корито. Услед тога долазило је до прекида саобраћаја на
оба путна правца, забележена оштећења на мосту. Унутар поплавне зоне нема стамбених објеката.
Дужина поплавне зоне је 100 m.
ПОБЛАЋНИЦА И ЉУТИНА- ПОПЛАВНА ЗОНА
(ТОПГРАФСКА И ОРТОФОТО СИТУАЦИЈА)
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РАБРЕНОВАЦ- ПОПЛАВНА ЗОНА (ТОПГРАФСКА И ОРТОФОТО СИТУАЦИЈА)
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КАСИДОЛСА И ЖИРЧКА РЕКА- ПОПЛАВНА ЗОНА
(ТОПГРАФСКА И ОРТОФОТО СИТУАЦИЈА)

•

Сутјеска
Сутјеска је протиче дном уске котлине, у којој се налази Општински пут Сјеверин-Стрмац.
Морофологија терена условила је изградњу пута на појединим деоницама у близини самог тока.
Изведени су радови на заштити путне конструкције у виду издизања коловозне конструкције и
обалских зидова.
У доњем делу слива речна котлина се јако сужава у виду клисуре.Управо на том делу долази до излива
велких вода и прекидања саобраћања. Геолошка грађа терен је од кречњачких стена, тако да водоток
има и изражену рушилачку снагу због крупног вученог наноса. Резултат тога су и оштећења на
обалоутврдном зиду и уништавање коловозне конструцкије. Штете се јављају и на мостовима преко
реке, односно на кулама мостова. Дужина поплавне зоне је 710 m.

•

Сочица
Како је већ раније наведено водоток Сочица излива се у доњем делу слива, у насељу Крајчиновићи.
Сочица својим током пресеца правац Општинског пута Саставци-Кукуровићи. Водоток је премошћен
мостом који је трпео значајна оштећења услед бујчне воде Сочице. У току 2014. године дошло је до
вишедневног прекида саобраћаја. Поменути путни правац је једина веза више стотина житеља са
градским језгром општине. Поплавне воде угоржавају стамбене и помоћне објекте у непосредној
близини водотока.
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Наведене поплавне зоне су издвојене на основу броја угрожених објеката, значаја угрожних
комуникација и насељености подручја. Специфиност брдско -планиснког терена који узрокује велике
падове речних корита узрокује појаву поплавних таласа у долинском делу, односно у зонама ушћа
водотова у веће реципијенте. Упрво због тога су угрожени путни правци који пресецају водотокове у
доњем делу речних сливова. Појаве угрожавања саобраћјне инфраструке су заступљене у великом броју
али због свог локалног карактера, мање рушилачке моћи, ненасељености подручја, мале саобраћајне
фреквентности нису описане Планом.
5.2. АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ ОД ПОПЛАВА
Заштита од полава обухвата редовне активности иактивностиу случају непосредне опасностиод
поплава.
5.2.1.Редовне (превентивне) активности
Елементарна и почетна активност везане за заштиту од поплава је мониторинг токова током целе
године. Стручна лица и поверници прате стање токова, уочавају неправилности које се формирају и
предузима радове које омогућују несметан отицај. Прилком праћења стања водотокова обраћа се
пажња на промене у самог речног корита, појаву подсецања обалских страна, концетрацију наноса,
појаву дивљих депонија, неплански изграђених објеката и инсталација исл. О стању токова редовно се
обавештава (намесечном нивоу) и МУП Србије ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У
ПРИЈЕПОЉУ. Битан чинилац за мониторинг вода су иинформације које се добијау од грађана. Лице
задужено за евиднетирање података о историјским поплавама за потребе Прелиминарне процене ризика
од поплава (ППРП) је ВладимирШушњевић-Стручни сарадник за еколошки инжењерингу ЈП ''За
уређење грађевинског земљишта и развој Прибоја –Прибој'' (решење Председника општине Прибој бр
06-282/2013).
СУТЈЕСКА- ПОПЛАВНА ЗОНА (ТОПГРАФСКА И ОРТОФОТО СИТУАЦИЈА)
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СОЧИЦЕ- ПОПЛАВНА ЗОНА (ТОПГРАФСКА И ОРТОФОТО СИТУАЦИЈА)
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Одржавање водотокова
Општина Прибој у оквиру свог годишњег плана рада, врши прочишћавање корита, пропуста и
других објеката на токовима. Овом мером обхваћени су сви градски токови, као и токови на сеоском
подручју који се налазе у близни насеља и битних саобраћајница.
5.2.2.Активности у случају непосредне опасности од поплава
5.2.3. Оцена стања на терену
У периоду интезивних падавина, топљења снежног покривача Штаб за ванредне ситуациј у
сарадњи стручним службама, прати и врши процену потенцијалног формирња поплавног таласа.
Обавештавају се Месне заједнице н асеоским подручјима које извештавају о стању водостаја. На основу
брзине раста нивоа воде и претходног искуства одређују се даље активности. Предметни водоток се
прати од стране задуженог лица које је борави на датом подручју. Не постоје водомерне станице ни на
једном току II реда на територији Општине. Значајне информације се добијају и од самих грађана који
промене на токовима могу пријавити нателефон Општинскеуправе 033/24 52 341 или станици
полиције. Подаци о метеролошким условима за наредни период добијају се од РХМЗ. Опет треба
напоменути да на водотоцима на територији општине Прибој, изузев реке Лим, непостоје водомерне
станице на основу којих би се водила евиденција водних режима водотока. Проблем представља и
непосотјање метеролошке станице за врше мерења и осматрања климатских параметара. Оцена стања
на терену је засновна на искуствима лица стручно оперативних тимова, повереника али и самих
грађана.
5.2.4. Упозоравање и обавештавање
Ако прикупљени подаци указују да постоји опасност од поплава Штаб за ванредне ситуације
обавештва овлашћене службе од значаја за заштит у и спасавање (овлашћена правна лица приказана у
табели). По пријему проверених података Штаб преко локалних медија обавештава грађане о опасности
од поплава.
Одбрану од поплава проглашава својом наредбом командант Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Прибој, а на предлог Штаба.
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 29.08.2016. године, донела је одлуку о
поствљењу начелника, заменика и чланове штаба за ванредне ситуације општине Прибој.
Чланови Штабазаванредне ситуацијеОпштине Прибој:
1.
Лазар Рвовић, председник општине, по положају- командант Штаба;
2.
Саша Василић, заменик председника општине- заменик команданта Штаба;
3.
Борис Мрдовић,председник Скупштине општине, одговорно лице за послове одбране,
оперативно-планске и аминистративно-техничке послове- начелник Штаба;
4.
Елвис Мујовић, руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове- члан Штаба;
5.
Александар Раковић, директор Дома здравља Прибој- члан Штаба;
6.
Дејан Вуковић , Окружни центар за обавештавање и узбуњивање- члан Штаба;
7.
Здравко Пешут, директор ЈП За уређ.грагевинског земљишта и развој Прибоја из Прибоја- члан
Штаба;
8.
Жељко Јечменица, директор ЈКП ''Услуга'' Прибој- члан Штаба;
9.
Верица Радовић, секретар Црвеног крста општине Прибој- члан Штаба;
10.
Горан Лучић, руководилац Електродистрибуције, погон Прибој- члан Штаба;
11.
Зоран Токовић, председник Ловачког удружења Прибој- члан Штаба;
12.
Славица Тодоровић, директор Информативног центра Прибој- члан Штаба
Командант Општинског штаба може да прогласи одбрану од поплавана одређеном локалитету
и предостигнутих утврђених критеријума за њено проглашење ако стање напојединим локалитетима
заштите за одбрану од поплава или хидрометереолошке прилике то захтевају.
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Фазе у случајевима најаве и појаве поплавних падавина на територији општине Прибој и
критеријуми за подизање спремности и реаговање у одбрани од поплава су следећи (следи табеларни
преглед):
ФАЗЕ ОДБРАНЕ
ОД ПОПЛАВА

КРИТЕРИЈУМИ ЗА
ПРОГЛАШЕЊЕ

МЕРЕ И РАДОВИ КОЈИ СЕ
ПРЕДУЗИМАЈУ

Приправност органа и служби
I ФАЗА
Најава јаке,
дуготрајнекише или који имају задаткезаштитеод
Редовна одбрана од наглог топљењаснегаусливу реке поплава, провера планова, опреме
поплава
Лима
исредстава
II ФАЗА Ванредна
одбрана одпоплава

III ФАЗА
Ванредна ситуација

Најава могућности изливања из
речног корита река са притокама у
набујалим деловима и угрожавање
људи, објеката иобављање
свакодневне делатности
Изливање река изсвојихкорита
ивећеугрожавање људи,
објеката,животнесрединеи
привреднихактивности

Увођење дежурства у органима,
службама и заједницама,
праћење критичнихместа и
предузимањепотребнихмера и
радова одбране од вода
(приоритет)
Ангажовање свих расположивих
и додатнихснага за одбрануод
поплава, евакуација, затварање
угрожених путева и др.

Одбрану од поплава у појединим фазама проглашава својом наредбом командант
Општинског штаба за ванредне ситуације општине Прибој, а на предлог Штаба.
Командант Општинског штаба може да прогласи одбрану од поплава на одређеном локалитету
и пре достигнутих утврђених критеријума за њено програшење ако стање на појединим локалитетима
заштите за одбрану од поплава или хидрометереолошке прилике то захтеву.
Наредба о проглашењу и престанку одбране од поплава на територији општине Прибој донетом
у складу са позитивно правним законским прописима доставља се надлежним службама, угроженим
месним заједницама, Сектору за ванредне ситуације МУП-а Србије, као и Центру за обавештавање и
узбуњивање.
Општински штаб за ванредне ситуације општине Прибој може формирати стручнетимове и
именовати руководиоце за спровођење појединих активности у одбрани од поплава.
Одбраном од поплава у месним заједницама руководи повереник и заменик повереника цивилне
заштите месне заједнице, у сарадњи са члановима савета месне заједнице.
Снаге и средства која се ангажују у спровођењу одбране од поплава у општини Прибој су:
-правна и физичка лица чија безбедност и имовина може бити угрожена поплавом;
-органи, привредна и друга правна лица у општини која према својој делатности или средствима са
којима располажу имају повећане и накнадне обавезе у одбрани од поплава;
-овлашћена и оспособљена правна лица од значаја за одбрану одредиће Општински штаб за ванредне
ситуације општине Прибој посебним решењем.
У складу са одговарајућом законском процедуром у одбрани од поплава могу се ангажовати
повереници цивилне заштите, јединице цивилне заштите и јединице према радној обавези.
Уколико сопствене снаге нису довољне могуће је тражење помоћи од суседних општина и
држава, односно давање те помоћи ако се тражи, као и тражење помоћи од Војске Србије.
Санација штете од поплава спроводи се у што краћем временском року зависно од величине
штете и расположивих финансијских средстава, а приоритетно ће се предузимати следеће мере:
-асанација на поплављеном подручју;
-успостављање основних услуга (снабдевање, комуналне услуге)...
-отклањање штете на инфраструктурним објектима;
-помоћ правним и физичким лицима којима је причиоњена штета;
-отклањање наноса и штета на речним коритима;
-друге мере које утврди Штаб или надлежни орган у складу са Законом.
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ОВЛАШЋЕНА И ОСПОСОБЉЕНА ПРАВНА ЛИЦА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ
И СПАСАВАЊЕ
-на нивоу Општине Прибој
НАЗИВ ПРАВНОГЛИЦА

СЕДИШТЕ

ЈКП''Услуга''Прибој

Прибој

ЈПЗА
УРЕЂ.ГРАЂ,ЗЕМЉИШТА
И РАЗВОЈ ПРИБОЈА

Прибој

БОЛНИЦАИДОМ
ЗДРАВЉАПРИБОЈ

Прибој

ДЕЛАТНОСТ

ПЛАНИРАНИ
ЗАДАТАК

телефон

Комуналноснадбевање
заштита,асанација 033/53-654
водом,одвожењесмећа
терена
грађевинског
Одржавање јавних 033/2452005
земљишта,изградњаи
површина и објеката од
уређење лок.и нек.путева
општег интереса,
асанација терена
033/2454759
Здравствена
збрињавање,асанација
електродистрибутивна
делатност

снабдевање
033/445654
Електричном енергијом
и одржавање објеката

РЈ ЕЛЕКТРО
ДИСТРИБУЦИЈА

Прибој

РЈТЕЛЕКОМ

Прибој

одржавањеПТТмреже

ЖЕЛЕЗНИЦЕСРБИЈЕСТАНИЦАПРИБОЈ

Прибој

превозиодржавање
пружних објеката

Спасавање у несрећама 033/2452242
и одржавање пруге

Прибој

спасилачка

ППЗ заштита одтех.тех. 033/451 123
несрећа

ООЦРВЕНИКРСТПРИБОЈ

Прибој

хуманитарна

ЦЕНТАРЗАСОЦИЈАЛНИ
РАД

Прибој

Социјалназаштита

ХОТЕЛ"ЛИМ" д.о.о

Прибој

угоститељска

РТВПРИБОЈ

Прибој

информативна

РАДИО ''ЛИМ''

Прибој

Информативна

А.Д.''ПУТЕВИ'' УЖИЦЕ

Прибој

Изградњаиодржавање
путева

ШУМСКАУПРАВАПРИБО
Ј

Прибој

Узгојиексплотација
шуме

"АУТО ПРЕВОЗ
ЈАЊУШЕВИЋ"

Прибој

Превозпутника

"АУТОПРЕВОЗНИК
КАРАЏИЋ"-вл.Караџић
Славко

Прибој

ПСПРИБОЈ ВАТРОГАСНА
ЈЕДИНИЦАПРИБОЈ
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Изградњаиодржавање
грађевинских
објеката,превоз материјала

Одржавање ПТТмреже 9813

Збрињавање и
033/451608
евакуација
становништва
Збрињавање и
033/451608
евакуација
033/452194
Збрињавање
становништва
Преношење
033/451080
Информација по
захтеву штаба
Преношење
033/448555
информацијапозахтеву
штаба
Заштита од рушења и 033/712129
Спашавање из
рушевина,
Одбрана од поплава
Заштита шума од
пожара

033/45455

Превоз и евакуација 033/55662
лица
Заштита од рушења и 033/56387
спасавање из рушевина

Број 8/2017
"ПЕРО КОП"-влСтанојевићПеро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Прибој

Изградњаиодржавање
грађевинских
објеката,превоз материјала
Изградњаиодржавање
грађевинских
објеката,превоз материјала

"МИЈАТ"- вл.Мијатовић
Драгомир

Прибој

СПУР СПАЈИЋ РАТКО

Прибој

Изградњаиодржавање
грађевинскихобјеката

МБ КОРАЛИ

Прибој

Чишћењеиуређење
зеленихповршина

Заштита од рушења и 064/2782215
спасавањ еиз рушевина
Заштита од рушења и 033/55158
спасавање из рушевина
Заштита од рушења и 033/54559
Спасавање из рушевина
Чишћење и
уређење простора

033/53458

Штаб за ванредне ситуације општине Прибој решењем бр 87-4/2013 од 08.04.2013. године,
образују се стручно-оперативни тимови за послове заштите и спасавања на територији општине Прибој
и то:
•
Тим за техничко-технолошке несреће 1. Горан Лучић, руководилац тима,
2. Миодраг Цинцовић, члан,
3. Милисав Марјановић, члан,
4. Жељко Драгутиновић, члан,
5. Душко Заковић, члан,
6. Ратко Кнежевић, члан,
7. Радојко Пушоњић, члан,
8. Јовица Пурић, члан.
•
Тим за послове безбедности1. Цвијовић Зоран, руководилац тима,
2. Ратковић Милутин, члан,
3. Анџић Душан, члан.
•
Тим за заштиту и спасавање из рушевина и заштита од поплава, склањање и урбанистичке мере
заштите1. Здравко Пешут, руководилац тима,
2. Владимир Шушњевић, члан,
3. Драгослав Стикић, члан,
4. Миломир Јовановић, члан,
5. Млађен Симовић, члан,
6. Есада Пекушић, члан,
7. Милка Кашерић, члан,
8. Вељко Бојовић, члан.
•
Тим за асанација терена, РХБ заштиту1. Жељко Јечменица, руководилац тима,
2. Нихад Стројил, члан,
3. Љубомир Милићевић, члан,
4. Љиљана Вуковић, члан,
5. Шукрија Ибрагић, члан,
6. Урош Милићевић, члан.
•
Тим за заштиту од пожара и експлозија и заштиту од НУС1. Радоје Ћеха, руководилац тима,
2. Мирољуб Ђоновић, члан,
3. Милорад Спајић, члан,
4. Бобан Шалипур, члан.
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•
Тим за евакуацију, збрињавање и очување добара битних за опстанак, снадбевање
намирницама1. Верица Радовић, руководилац тима,
2. др Слободан Јоксић, члан,
3. Зоран Полић, члан,
4. др Бојана Оташевић, члан,
5. Здравко Полић, члан,
6. Љубиша Чепић, члан.
•
Тим за прву помоћ и епидемиолашку здравствену заштиту1. др Александар Раковић, руководилац тима,
2. др Владимир Милинковић, члан,
3. др Миодраг Трипковић, члан,
4. Мирко Тошић, члан,
5. др Татјана Бјелић,члан,
6. Мерима Кашић, члан,
7. Славица Мрдовић, члан.
Стручно-оперативни тимови обављају послове заштите и спасавања из својих области,
планирају, спроводе и извршавају мере и задатке у складу са законом, Проценом угрожености општине
Прибој, као и наредбама Штаба за ванредне ситуације општине Прибој.
Повериници
Ради обављања послова заштите и спасавања у насељеним местима, делу насеља, стамбеним зградама и
селима , Штаб за ванредне ситуације решењем бр. 87-2/2011 одредио следећа лица:
МЗ Стари град
• за подручје од Побрежја до улице 8. марта
1. Караосмановић Заим из Прибоја, за повереника
2. Бербо Еско из Прибоја, за заменика
• за подручје од улице 8. марта до уливе Иве Лоле Рибара
1. Хасанагић Муамер из Прибоја, за повереника
2. Аговић Армид из Прибоја, за заменика
• за подручје од улице Иве Лоле Рибара до Пролетерске
1. Златанић Мирхан из Прибоја, за повереника
2. Токовић Горан из Прибоја, за заменика
• за подручје од ул. Пролетерска до Мишковца
1. Потуровић Бахрудин из Прибоја, за повереника
2. Бејтовић Изудин из Прибоја, за заменика
• за подручје Мишковца до Мраморја
1. Клачар Срећко из Прибоја, за повереника
2. Луковић Зоран из Прибоја, за заменика
МЗ Нови Прибој
• за део града Мостина, Црнузи ул. Боре Пенезића и Саве Ковачевића до Азизовог потока
1. Пушоњић Радош из Прибоја, за повереника
2. Миковић Драган из Прибоја, за заменика
• за ул. Саве Ковачевића од азизовог потока до краја ул. Омладинских радних бригада
1. Полимац Мирзет из Прибоја, за повереника
2. Салкановић Бахро из Прибоја, за заменика
• за ул. Никола Тесла, десетачки пут, Читлучки пут и Рефика Кочевића
1. Салкановић Амела из Прибоја, за повереника
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2. Цвркотић Милоје из Прибоја, за заменика
за ул. Драгољуба Савића (десна страна), 5. санџачке бригаде и насеље Звиздићи и Бањски
чамац
1. Моићевић Милун из Прибоја, за повереника
2. Моићевић Сретен из Прибоја, за заменика
•

• за стамбене зграде ЕП-2 и ЕП-6 од броја 1-5
1. Спајић Владимир из Прибоја, за повереника
2. Млађеновић Ацо из Прибоја, за заменика
• за солитере број 32, 34 и 36 у ул. Лимској и стамбена зграда ЕП-1
1. Хрловић Анес из Прибоја, за повереника
2. Хрловић Алмер из Прибоја, за заменика
• за стамбене зграде ЕП-3, ЕП-4 и зграда социјалног и стара солидарка
1. Пекушић Севхад из Прибоја, за повереника
2. Клисура Вукоица из Прибоја, за заменика
•

за ул. Меше Селимовића (једна стамбена зграда), стамбена зграда ''Ратко Митровић'',
''Кифла'' као и стамбена зграда ''Ратко Митровић'' 2, стамбена зграда Шумске секције, ул.
Вука Караџића 3 стамбене зграде до раскрснице ул. Немањине, Вељка Влаховића
(касарна), Вука Караџића од броја 15-19, једна стамбена зграда у ул. Немањиној 30

1. Попадић Марко из Прибоја, за повереника
2. Стојановић Милош из Прибоја, за заменика
• за стамбене блокове а, б, ц, д. Зграда МЗ Нови Прибој, зграде у ул. Немањиној бр.36. и 38. и
згтрада Прибојске банке
1. Бекоња Милета из Прибоја, за повереника
2. Стевановић Раденко из Прибоја, за заменика
•

за ул.Санџачких бригада, Самачки хотел бр. 2. ул. Немањина (зграда изнад
посластичарнице), Вука Караџића (од почетка до СУП-а) и ул. Немањина од броја 2-26 (од
почетка улице па до зграде Југобанке), ул. Лимска (од почетка до висећег моста),
Пионирска, Немањина од 1-25 (закључно са Самачких хотелом бр. 1)

1. Мршевић Мирослав из Прибоја, за повереника
2. Словић Горан из Прибоја, за заменика
• за ул. Партизански пут, Новице Мановића, Полимска и Хранислава Пурића
1. Аранитовић Ђорђе из Прибоја, за повереника
2. Лисица Славољуб из Прибоја, за заменика
за ул. 22 Децембар, Кутловачки пут, Речица, Сретена Гудурића, Радомана Пајовића,
Првомајска и 29.Октобра
1. Јечменица Жељко из Прибоја, за повереника
2. Благојевић Зоран из Прибоја, за заменика
•

МЗ Сјеверин
1. Радовић Вујадин из Прибоја, за повереника
2. Џихић Реџеп из Прибоја, за заменика
МЗ Крајчиновићи
1. Бошковић Бобан из Прибоја, за повереника
2. Цвијовић Лука из Прибоја, за заменика
МЗ Калафати
1. Нуровић Хајрудин из Прибоја, за повереника
2. Нуровић Фехмија из Прибоја, за заменика
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1. Станић Зоран из Прибоја, за повереника
2. Станојевић Малина из Прибоја, за заменика

МЗ Бања

МЗ Прибојска Голеша
1. Буквић Драган из Прибоја, за повереника
2. Бојовић Драган из Прибоја, за заменика
МЗ Бучје
1. Голубовић Драган из Прибоја, за поввереника
2. Радовић Миливоје из Прибоја, за заменика
МЗ Саставци

1. Свето Вилотић из Прибоја, за повереника
2. Стевановић Недељко из Прибоја, за заменика

МЗ Мажићи
1. Ћировић Недељко из Прибоја, за повереника
2. Баковић Звјездимир из Прибоја, за заменика
МЗ Кратово
1. Љубиша Шћеповић из Прибоја, за повереника
2. Миломир Кашерић из Прибоја, за заменика
МЗ Рача
1. Којадиновић Видомир из Прибоја, за повереника
2. Драго Секулић из Прибоја, за заменика
1. Спајић Ратко из Прибоја, за повереника
2. Пантовић Његош из Прибоја, за заменика

МЗ Стрмац

МЗ Забрњица
1. Деспотовић Зоран из Прибоја, за повереника
2. Терзић Билал из Прибоја, за заменика
Повереник и заменик повереника предузимају непосредне мере и активности за учешће грађана
у спровођењу мера и задатака цивилне заштите и личне, узајамне и колективне заштите и руководи
јединицама цивилне заштите опште намене, те решавању других задатака заштите и спасавања људи и
материјалних добара.
Постављење повереника и заменика повереника извршено је на основу предлога савета
месних заједница
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ПРЕГЛЕД МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈА СЕ АНГАЖУЈЕ У ОДБРАНИ ОДПОПЛАВА
5.2.5. Активности на заштити приобаља и становништва од поплавног таласа
Снаге и средства која се ангажују у спровођењу одбране од поплава у општини
Ред.број

предузеће

Врста и тип машине
Булдожер ТГ 110

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ЈКП „Услуга“ Прибој

А.Д. ''ПУТЕВИ'' УЖИЦЕ

СЗР ПЕРО-КОП

САЗР
АУТОПРЕВОЗНИК КАРАЏИЋ

РПГ МИЈАТ

СПУР СПАЈИЋ РАТКО

ЈП ''Србијашуме''

Ровокопач-Комбинована
машина
Трактор ''Рондо''
Камион
Каминон цистерна
Булдожер ТГ 110

Број
машина
1
1
1
1
1
1

Улта 160

1

Камион

2

Булдожер ТГ 110

1

Улта 160

1

Камион

1

Булдожер ТГ 110

1

Булдожер ТГ 85

1

Улта 160

1

Камион

1

Булдожер ТГ 110

1

Камион

1

Улта 150
Багер

1
1

Камион

1

Улта 160

1

Улта 150

1

Камион

2

Прибој су:
•
правна и физичка лица чија безбедност и имовина може бити угрожена поплавом;
•
органи, привредна и друга правна лица у општини која према својој делатности или средствима
са којима располажу имају повећане и накнадне обавезе у одбрани од поплава;
•
овлашћена и оспособљена правна лица од значаја за одбрану одредиће Општински штаб за
ванредне ситуације општине Прибој посебним решењем.
На токовима, за које се прогласи опасност од поплава, Штаб заједно са стручним лицима
локалне самоуправе одређују места на којим се врши постављање мобилних насипа. Овлашћена лица
врше обилазак терена и препознавање делова тока на коме може доћи до преливања воде из
корита.Мобилни насипи су у виду пластифицираних џакова испуњених песком димензија 60 X 40
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cm.Кад се индетификују угрожене деонице тока врши се полагање џакова у потребној висини. Насписе
се постављају и виду набијене земље ако услови на терену то дозвољавају. Истовремено предузимају се
и радови на одстрањивању предмета који смањују протицај у корити или на било који начин отежавају
спровођење потребних мера.
Упоредом са овим активностима Штаб предузима следеће:
•
осигурава да је угрожено становништво обавештено о потреби евакуације о томе где је сигурно
и крајње одредиште, којим путевима се иде и које је расположиво време за акцију;
•
обезбедити са предузећем за превоз помоћ за транспорт и припрему домаћинства за евакуацију
са подручја за које се процени да ће битиплављена;
•
обезбедити са Домом здравља особље и опрему за помоћ онима којима је таква помоћ посебно
потребна (инвалиди и сл.);
•
успоставити са ПС Прибој контролу саобраћаја и идентификовати путеве и возило за
евакуацију;
•
сарадњи са Домом здравља, Ватрогасном јединицом, Пословницом електродистрибуције, и
ПТТ службом предузимају се ургентне мере премапроцедурама предвиђеним њиховим плановима за
ванредне ситуације;
•
врши даље информисање преко медија о стању на терену,предузетим мерама, позиве за радну
снагу, опрему или другу врсту потребне помоћи за евакуацију.
Уколико сопствене снаге нису довољне могуће је тражење помоћи од суседних општина и држава,
односно давање те помоћи ако се тражи.
Државне институције и Републичка јавна предузећа могу пружити помоћ у виду стручног
савета,помоћи у људству и неопходним материјалним средствима.

6. Санација штета
Санација штете од поплава спроводи се у што краћем временском року зависно од величине штете и
расположивих финансијских средстава, а приоритетно ће се предузимати следеће мере:
• санација на поплављеном подручју;
• успостављање основних услуга (снабдевање, комуналне услуге);
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отклањање штете на инфраструктурним објектима;
помоћ правним и физичким лицима којима је причиоњена штета;
отклањање наноса и штета на речним коритима;
враћање у функцију објеката који су били угржени поплава
повратак становништва након повлачења воде;
друге мере које утврди Штаб или надлежни орган у складу са Законом.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02 - 45 од 25.09.2017.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.
___________________

II АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа (''Сл. Лист општине Прибој'', бр 16/08) и
члана 6. Правилника о награђивању ученика из буџета општине Прибој (''Сл. лист општине Прибој, бр.
6/17) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 30.08.2017. године, донело je
ЗАКЉУЧАК
о награђивању ученика који полазе у први разред основне школe
у школској 2017./2018. години
Ученицима који су уписани у први разред основне школе школске 2017./2018. године, на
подручју општине Прибој, одобрава се новчана награда у износу од по 5.000,00 динара.
Додела новчаних награда из тачке 1. овог Закључка вршиће на основу обавештења достављених
општини Прибој од стране основних школа које имају седиште на подручју општине Прибој, а из
средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2017. годину (''Сл. лист општине Прибој'',
бр. 12/16 и 5/17).
Закључак објавити у ''Службеном листу општине Прибој''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-362 од 30.08.2017. године године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл. правник, с.р.
___________________

На основу члана 79. Статута општине Прибој (''Сл. лист општине Прибој'', број: 12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 30.08.2017. године, донело је:
РЕШЕЊЕ
I Образује се Комисија у следећем саставу:
1. Свето Вилотић, председник
2. Урош Милићевић, члан
3. Млађен Симовић, члан
II Задатак Комисије је да размотри захтеве за испоруку црева за воду и извештај достави
Општинском већу.
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III Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-362 од 30.08.2017. године године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, 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 19.06.2017.године, разматрало захтев Дучић
Драгана из Прибоја за доделу новчане помоћи за санирање последица пожара у породичном стану у ул.
Лимска 3 и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2017 .годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:12/16 и 5/17), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0009-текућа буџетска резерва, функција 130, апропријација 62,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Дучић Драгану, у износу од
1.000.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 62- текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.13-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 164, 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: 06-362 од 30.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, 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 19.06.2017. године, разматрало захтев
Цинцовић Татјане из Прибоја за доделу новчане помоћи за санирање последица пожара у породичном
стану у ул. Лимска 3 и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2017. годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:12/16 и 5/17), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0009-текућа буџетска резерва, функција 130, апропријација 62,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Цинцовић Татјани, у износу од
1.000.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 62- текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.13-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 164, 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: 06-362 од 30.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, 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 19.06.2017. године, разматрало захтев
Тришовић Вере из Прибоја за доделу новчане помоћи за санирање штете која је настала као последица
пожара у становима Цвијовић Татајане и Дучић Драгана и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2017 .годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:12/16 и 5/17), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0009-текућа буџетска резерва, функција 130, апропријација 62,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Тришовић Вери, у износу од
100.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 62- текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.13-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 164, 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: 06-362 од 30.08.2017. године године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, 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 19.06.2017.године, разматрало захтев Томић
Весне из Прибоја за доделу новчане помоћи за санирање штете која је настала као последица пожара у
становима Цвијовић Татајане и Дучић Драгана и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2017 .годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:12/16 и 5/17), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15локална самоуправа, ПА 0009-текућа буџетска резерва, функција 130, апропријација 62,
ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Томић Весни, у износу од
100.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 62- текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4,
глава 4.13-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001социјалне помоћи, функција 090, апропријација 164 , економска класификација 472- средства за
проширене видове социјалне заштите.
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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: 06-362 од 30.08.2017. године године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.

_______________
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