
  
 

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
 

      На основу члана 264. став 1. и 2., члана 94. став 3. Закона о здравственој заштити 

(''Службени гласник РС'', број 107/05), Уредбе о плану мреже  здравствених установа 

(''Службени гласник РС'', број 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09 и 24/10), члана 32. став 1. 

тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 46. став 

1. тачка 9. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број 12/08), 

Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 30.11. 2010. године, доноси  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о преузимању оснивачких права 

над  Домом здравља у Прибоју 

 

Члан 1.  

 

 Општина Прибој, улица 12.јануар бр.108, преузима оснивачка права над Домом 

здравља у Прибоју у складу са Уредбом о плану мреже  здравствених установа. 

 

Члан 2. 

 

 Назив установе је:''Дом здравља Прибој''. (у даљем тексту Дом здравља) 

 

Члан 3.  

 

 Седиште Дома здравља Прибој  је у Прибоју, улица Прибојске чете бб. 

 

Члан 4.  

 

 Дом здравља има својство правног лица. 

 

Члан 5.  

 

 Дом здравља је здравствена установа у којој се обавља здравствена делатност у складу 

са Законом о здравственој заштити. 

 

Члан 6. 

 

          Оснивачка права из члана 1.ове одлуке врши Скупштина општине Прибој,као 

надлежни орган оснивача,и то:  

- доноси акт о оснивању; 

- даје сагласнот на Статут; 

- даје сагласност на програм рада; 
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- усваја извештај о финансијском пословању; 

- именује и разрешава директора, чланове Управног и Надзорног одбора;  

- врши друга права и обавезе у складу са Законом и актима оснивача.  

 

Члан 7. 

 

 Средства за оснивање и рад Дома  здравља су у државној својини. 

 Средства за рад Дома здравља чине: средства, имовина, права и обавезе Дома здравља 

у Прибоју, који је до преузимања оснивачких права био у саставу Здравственог центра 

Ужице, утврђена финансијским извештајем на дан 31.12.2009. године који је сачињен у 

складу са прописима о рачуноводству. 

 Пословне промене настале после 31.12.2009. године, до дана  уписа оснивања новог 

субјекта у одговарајући регистар , биће обухваћене посебним извештајем, односно Деобним 

билансом  који је дужан да  усвоји привремени  Управни одбор  Дома здравља.  

  

Члан 8. 

 

 Органи Дома здравља су: директор, Управни одбор и Надзорни одбор. 

 Директора, чланове Управног и Надзорног одбора именује и разрешава оснивач.  

 Директор Дома здравља има права и дужности прописани Законом о здравственој 

заштити . 

           Директор Дома здравља:  

- организује рад и руководи процесом рада,  

- представља и заступа Дом здравља,  

- одговоран је за законитост рада Дома здравља,  

- подноси управном одбору писмени, тромесечни, односно шестомесечни извештај 

о пословању Дома здравља,  

- присуствује седницама и учестувје у раду управног одбора без права 

одлучивања. 

- врши и друга права и обавезе утвђене законом и статутом Дома здравља. 

 

            Директор Дома здравља  именује се  на период од четири године,највише два пута  

узастопно. 

 За директора може бити именовано лице које испуњава услове прописане Законом о 

здравственој заштити, односно и друге услове прописане Стаутом Дома здравља.  

 

Члан 9. 

 

 Управни одбор Дома здравља има пет чланова од којих су два члана из реда Дома 

здравља а три члана представници оснивача.  

 Најмање један члан из реда запослених у Управном одбору Дома здравља мора бити 

здравствени радник са високом стручном спремом.  

 Чланови Управног одбора именују се на период од четири године.  

 

Члан 10. 

 Управни одбор Дома здравља : 

1) доноси статут здравствене установе уз сагласност оснивача; 

2) доноси друге опште акте установе у складу са законом; 

3) одлучује о пословању здравствене установе; 

4) доноси програм рада и развоја; 

5) доноси финансијски план и годишњи обрачун здравствене установе у складу са 

законом; 

6) усваја годишњи извештај о раду и пословању здравствене установе; 
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 7) одлучује о коришћењу средстава здравствене установе, у складу са законом; 

    8) расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање 

функције директора; 

9) обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 

Акти из става 1. тачка 5) овог члана за део средстава које здравствене установе стичу из 

буџета и из средстава организације обавезног здравственог осигурања доносе се на начин и 

по поступку којим се уређује буџетски систем Републике. 

Управни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова управног одбора и 

доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова. 

 

Члан 11.  

 

 Надзорни одбор Дома здравља обавља надзор над радом и пословањем Дома здравља 

 Надзорни одбор има три члана од којих је један члан из Дома здравља а два члана су 

представници оснивача. 

 Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.  

 Надзорни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова Надзорног 

одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.  

 

Члан 12. 

 

 Дом здравља има свој Статут којим се уређује делатност, унутрашња организација, 

управљање, пословање, услови за именовање и разрешење директора, као и друга питања од 

значаја за рад Дома здравља.  

 На Статут Дома здравља који доноси Управни одбор Дома здравља, сагласност  даје 

оснивач. 

Члан 13. 

 

 До именовања директора Дома здравља у складу са Статутом Дома здравља, дужност 

директора Дома здравља обављаће др Предраг Терзић , као вршилац дужности директора.  

 

Члан 14.  

 

 До именовања чланова Управног одбора Дома здравља у складу са Статутом Дома 

здравља, послове Управног одбора обављаће привремени Управни одбор у саставу: 

 

1. Др Александар Драгојловић, председник, 

2. Др Душан Ђерић, члан, 

3.  Мр.фарм.Добринка Стојкановић,члан, 

4. Др Емануела Кулиновић, члан,   

5. Лидија Кожовић, члан.  

 

Члан 15.  

 

 До именовања чланова Надзорног одбора Дома здравља у складу са Статутом Дома 

здравља, послове Надзорног одбора обавља ће привремени Надзорни одбор у саставу: 

 

1. Мирко Тошић, председник, 

2. Оливера Кашерић, члан,  

3. Милашин Стојановић, члан. 
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Члан 16.  

 

 Привремени Управни одобр Дома здравља, дужан је да у року од 20 дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке донесе Статут Дома здравља и на исти прибави сагласност 

оснивача.  

Члан 17.  

 

 Оснивач је дужан да у року од четри месеца од уписа Дома здравља у одговарајући 

регистар именује  чланове Управног и Надзорног одбора Дома здравља. 

 

Оснивач је дужан да  у  року од два  месеца од  дана  именовања  Управног одбора 

Дома здравља именује директора Дома здравља. 

 

Члан 18. 

 

           Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 

општине Прибој. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  

01 Број: 02-61 од  30.11.2010. године 
 

 

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Мр Витомир Пијевац, с.р. 

 

___________________ 

 

II АКТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

На основу члана 7. став 1. Правилника о додатној образовној, здравственој и 

социјалној подршци детету и ученику (''Сл. гласник РС'', број: 63/2010), начелник Општинске 

управе Прибој доноси: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ СТАЛНИХ ЧЛАНОВА 

 ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 

 

I  У Интерресорну комисију именују се: 

 

1. РАДОВИЋ др СТОЈАН, специјалиста педијатар у Дому здравља Прибој,  

2. КОЈАДИНОВИЋ РАДОЈЕ, психолог у Центру за социјални рад Прибој,  

3. БЈЕЛИЋ САША, психолог у ОШ ''Никола Тесла'' 

 

II  За  координатора  Комисије именује се Наташа Јановић, референт за образовање    

     у Општинској управи Прибој. 

 

III Председника Комисије ће изабрати стални чланови Комисије из својих редова. 
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IV Председник Комисије ће одређивати повремене чланове Комисије, у зависности  

     од конкретног случаја. 

 

V  Задатак Комисије је да процени потребе детета и ученика за пружањем додатне 

 

    образовне, здравствене или социјалне подршке , односно обавља остале послове   

    у складу са Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној  

    подршци детету и ученику. 

 

VI Седиште Комисије је у Општинској управи Прибој. 

 

VII Накнада за рад чланова Комисије пада на терет буџета општине Прибој. 

 

VIII Решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

Образложење 

 

 На основу члана 7. став 1. Правилника о додатној образовној, здравственој и 

социјалној подршци детету и ученику (''Сл. гласник РС'', број:63/2010), начелник Општинске 

управе Прибој доноси Решење о именовању сталних чланова Интерресорне комисије. 

Комисија се, у складу са чланом 6. став 1. Правилника о додатној образовној, здравственој и 

социјалној подршци детету и ученику, састоји од три стална и два повремена члана. За сталне 

чланове Комисије именовани су: Радовић др Стојан, педијатар, као представник  система 

здравствене заштите, Радоје Којадиновић, психолог, као представник  система социјалне 

заштите и Саша Бјелић, психолог, као  представник образовно- васпитног система. 

Председника Комисије ће изабрати стални чланови Комисије из својих редова, у складу са 

чланом 7. став 2. Правилника. Председник Комисије ће одређивати повремене чланове 

Комисије тако што ће из два система (систем здравствене заштите, образовно- васпитни 

систем и систем социјалне заштите), из којих је подршка од посебног значаја, позивати по 

једно лице да учествује у раду Комисије, у складу  са чланом 7. и чланом 6. став 4. поменутог 

Правилника. За координатора Комисије  именована је Наташа Јановић,  референт за 

образовање у Општинској управи Прибој,  што је у складу са чланом 8. став 1. Правилника. 

Задатак Комисије је да да процени потребе детета и ученика за пружањем додатне образовне, 

здравствене или социјалне подршке, да установи подршку коју дете већ добија и препоручи 

додатну,  одреди начин реализације координисане међуресорне сарадње и да обавља остале 

послове у складу са Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци 

детету и ученику. Седиште Комисије је у Општинској управи Прибој, у складу са чланом 9. 

став 1. Правилника. Накнада за рад Комисије финансираће се из буџета општине Прибој. 

Решење ће бити објављено у Службеном листу општине Прибој. 

 

ПРАВНА ПОУКА:  Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ 

Број: 560-14/2010 од 07.10.2010. године 

 

                                                                                                                НАЧЕЛНИК     

                                                                                                       ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                Миомир Чавић, дипл. правник,с.р. 

____________________ 
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    На основу члана 26. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом (''Сл. 

гласник РС'', број:16/02, 115/05 и 107/09), начелник Општинске управе Прибој доноси: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за преглед деце  

са сметњама у развоју 

 

 

I Образује се Комисија за преглед деце са сметњама у развоју ( у даљем тексту 

Комисија) ради оцене степена психофизичке ометености детета коме је потребна посебна 

нега.     

 

II У Комисију се именују: 

 

          -Радовић др Стојан, специјалиста педијатар у Дому здравља Прибој, за председника 

          -Радоје Којадиновић, дипл. психолог у  Центру  за социјални рад, за члана, 

          -Аничић др Гордана, физијатар реуматолог  у Дому здравља Прибој, за члана. 

 

III Административно-техничке послове за потребе Комисије, као координатор, 

обављаће Наташа Јановић, референт за послове образовања у Општинској управи Прибој. 

 

 IV  Надлежност Комисије је да: 

                  -позива подносиоцe захтева за оцену степена психофизичке ометености детета 

ради прегледа детета;  

                   -врши преглед детета и даје мишљење о степену психофизичке ометености детета; 

                   -доставља мишљење о степену психофизичке ометености детета органу 

надлежном за решавање о правима из области друштвене бриге о деци 

                   -утврди рок за поновни преглед детета 

       Комисија разматра захтеве, за оцену степена психофизичке ометености детета, према 

пребивалишту, односно седишту послодавца, подносиоца захтева. 

 

VI   Комисија ради у седницама при Дому здравља у Прибоју. 

     Родитељ, усвојилац, хранитељ или старатељ детета присуствује раду Комисије.  

     На основу појединачне процене сваког члана, Комисија даје заједничко, образложено 

мишљење. 

      Рок за достављање мишљења Комисије, подносиоцу захтева, износи 30 дана од дана 

подношења захтева. 

 

 VII  У свом раду Комисија примењује Правилник о условима, поступку и начину 

остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета ( ''Сл. гласник РС'', број: 

1/2002). 

 

VIII Накнада за рад чланова Комисије пада на терет буџета општине Прибој,  

исплаћује се на основу посебних уговора. 

 

 

IX  Решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

        На основу члана 26. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом (''Сл. 

гласник РС'', број:16/02, 115/05 и 107/09), начелник Општинске управе Прибој доноси 

решење о образовању Комисије за преглед деце са сметњама у развоју ( у даљем тексту 

Комисија) ради оцене степена психофизичке ометености детета коме је потребна посебна 

нега. У Комисију се именују Радовић др Стојан, специјалиста педијатар у Дому здравља 

Прибој, за председника, Радоје Којадиновић, дипл. психолог у  Центру  за социјални рад, за 

члана и Аничић др Гордана, физијатар реуматолог  у Дому здравља Прибој, за члана. Као 

координатор,  административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Наташа 

Јановић, референт за послове образовања у Општинској управи Прибој. Надлежност 

Комисије је да позива подносиоцe захтева за оцену степена психофизичке ометености детета 

ради прегледа детета, врши преглед детета и даје мишљење о степену психофизичке 

ометености детета, да доставља мишљење о степену психофизичке ометености детета органу 

надлежном за решавање о правима из области друштвене бриге о деци и утврди рок за 

поновни преглед детета. Комисија разматра захтеве, за оцену степена психофизичке 

ометености детета, према пребивалишту, односно седишту послодавца, подносиоца захтева. 

Комисија ће радити у седницама, при Дому здравља у Прибоју.  Родитељ, усвојилац, 

хранитељ или старатељ детета присуствује раду Комисије. На основу појединачне процене 

сваког члана, Комисија даје заједничко, образложено мишљење. Рок за достављање 

мишљења Комисије, подносиоцу захтева, износи 30 дана од дана подношења захтева. У свом 

раду Комисија примењује Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на 

одсуство са рада ради посебне неге детета ( ''Сл. гласник РС'', број: 1/2002). Накнада за рад 

чланова Комисије пада на терет буџета општине Прибој, а биће исплаћивана на основу 

посебних уговора. 

 

ПРАВНА ПОУКА:  Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ 

Број: 560-13/2010 од 22.11.2010. године 

 

                                                                                                                 НАЧЕЛНИК     

                                                                                                        ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                 Миомир Чавић, дипл. правник,с.р. 

 

___________________ 
 

III АКТA ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 
 

 На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'',  54/09), 

председник Општине Прибој, доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010. годину 

(''Службени лист општине Прибој'' број: 6/2009), раздео 2, глава 2.01, ,  функција 130 – 

Општинска управа,   економска класификација 499, средства резерве, апропријација 47.2 – 

Текућа буџетска резерва , одобрава се коришћење средстава у износу од 121.030,00 динара 

месној заједници Саставци на име помоћи у изградњи моста на реци Поблаћници у 

Орландићима. 
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2. За назначени износ увећаће се раздео 2, глава 2.17,  функција 451 – субвенције, 

апропријација 199.6, економска класификација 451 – средства за одржавање путева у месним 

заједницама. 

3. Средства из става 1. ће се пренети на рачун месне заједнице Саставци. 

               4.    О реализацији овог решења стараће се Општинска управа, Оделење за 

друштвене делатности, буџет и финансије.  

5.    Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

02 Број: 400-4-12/10 

У Прибоју,23.08.2010.године 
            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                           ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                                 Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'',  54/09), 

председник Општине Прибој, доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010. годину 

(''Службени лист општине Прибој'' број: 6/2009), раздео 2, глава 2.01, ,  функција 130 – 

Општинска управа,   економска класификација 499, средства резерве, апропријација 47.2 – 

Текућа буџетска резерва , одобрава се коришћење средстава у износу од 850.000,00 динара 

Рукометном клубу Прибој на име недостајућих средстава за финансирање редовне 

делатности. 

2. За назначени износ увећаће се раздео 2, глава 2.11,  функција 810, 

апропријација 129, економска класификација 481 – Спортски клубови и манифестације. 

3.  Средства из става 1. ће се пренети на рачун Рукометног клуба Прибој. 

               4.   О реализацији овог решења стараће се Општинска управа, Оделење за друштвене 

делатности, буџет и финансије.  

5.   Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

02 Број: 400-4-13/10 

У Прибоју 31.08.2010.године 
 

            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                           ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                                 Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'',  54/09), 

председник Општине Прибој, доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010. годину 

(''Службени лист општине Прибој'' број: 6/2009), раздео 2, глава 2.01, ,  функција 130 – 

Општинска управа,   економска класификација 499, средства резерве, апропријација 47.2 – 

Текућа буџетска резерва , одобрава се коришћење средстава у износу од 326.814,64 динара 

месној заједници Саставци на име помоћи у изградњи моста на реци Поблаћници у 

Орландићима. 
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2. За назначени износ увећаће се раздео 2, глава 2.17,  функција 451 – субвенције, 

апропријација 199.6, економска класификација 451 – средства за одржавање путева у месним 

заједницама. 

3. Средства из става 1. ће се пренети на рачун месне заједнице Саставци. 

               4.      О реализацији овог решења стараће се Општинска управа, Оделење за 

друштвене делатности, буџет и финансије.  

5.    Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

02 Број: 400-4-14/10 

У Прибоју,10.09.2010.године 
            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                           ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                                 Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'',  54/09), 

председник Општине Прибој, доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010. годину 

(''Службени лист општине Прибој'' број: 6/2009), раздео 2, глава 2.01, ,  функција 130 – 

Општинска управа,   економска класификација 499, средства резерве, апропријација 47.2 – 

Текућа буџетска резерва , одобрава се коришћење средстава у износу од 60.000,00 динара 

манастиру ''Свети Никола''- Прибојска Бања на име помоћи за изградњу капеле за паљење 

свећа. 

2. За назначени износ увећаће се раздео 2, глава 2.16,  функција 840 – Друштвене 

организације, апропријација 176.1, економска класификација 481 – Православна верска 

заједница. 

3. Средства из става 1. ће се пренети на рачун манастира ''Свети Никола''  

Прибојска Бања, број: 205-28243-40. 

              4.    О реализацији овог решења стараће се Општинска управа, Оделење за друштвене 

делатности, буџет и финансије.  

              5.   Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

02 Број: 400-4-15/10 

У Прибоју, 04.10.2010.године 
            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                           ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                                 Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'',  54/09), 

председник Општине Прибој, доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010. годину 

(''Службени лист општине Прибој'' број: 6/2009), раздео 2, глава 2.01, функција 130 – 

Општинска управа, економска класификација 499, средства резерве, апропријација 47.2 – 

Текућа буџетска резерва , одобрава се коришћење средстава у износу од 30.000,00 динара 

Атлетском клубу Прибој на име недостајућих средстава за набавку опреме. 
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2. За назначени износ увећаће се раздео 2, глава 2.11, функција 810, апропријација 

129, економска класификација 481 – Спортски клубови и манифестације. 

3. Средства из става 1. ће се пренети на рачун Атлетског клуба Прибој. 

               4.    О реализацији овог решења стараће се Општинска управа, Оделење за 

друштвене делатности, буџет и финансије.  

5.    Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

02 Број: 400-4-16/10 

У Прибоју 15.10.2010.године 
           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                           ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                                 Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'',  54/09), 

председник Општине Прибој, доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010. годину 

(''Службени лист општине Прибој'' број: 6/2009), раздео 2, глава 2.01, ,  функција 130 – 

Општинска управа,   економска класификација 499, средства резерве, апропријација 47.2 – 

Текућа буџетска резерва , одобрава се коришћење средстава у износу од 12.406.00 динара 

Исламској верској заједници Прибој на име помоћи за обележавање 18-те годишњице отмице 

Бошњака у Сјеверину. 

2. За назначени износ увећаће се раздео 2, глава 2.16,  функција 840 – Друштвене 

организације, апропријација 176.2, економска класификација 481 – Исламска верска 

заједница. 

3. Средства из става 1. ће се пренети на рачун Меџлиса Исламске заједнице Прибој, 

број: 180-2786620101500-96. 

  4. О реализацији овог решења стараће се Општинска управа, Оделење за друштвене 

делатности, буџет и финансије.  

5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

02 Број: 400-4-17/10 

У Прибоју, 19.10.2010.године 
            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                           ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                                 Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'',  54/09), 

председник Општине Прибој, доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010. годину 

(''Службени лист општине Прибој'' број: 6/2009), раздео 2, глава 2.01, ,  функција 130 – 

Општинска управа,   економска класификација 499, средства резерве, апропријација 47.2 – 

Текућа буџетска резерва , одобрава се коришћење средстава у износу од 15.000,00 динара 

невладиној организацији ''Коло српских сестсра'' Прибој на име помоћи у финансирању 

текућих обавеза. 
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2. За назначени износ увећаће се раздео 2, глава 2.16,  функција 840, 

апропријација 177, економска класификација 481 – Остале организације 

3. Средства из става 1. ће се пренети на рачун Кола српских сестара Прибој, број: 

160-176894-81. 

              4.      О реализацији овог решења стараће се Општинска управа, Оделење за 

друштвене делатности, буџет и финансије.  

5.    Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

02 Број: 400-4-18/10 

У Прибоју 22.10.2010.године 
            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                           ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                                 Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

____________________ 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'',  54/09), 

председник Општине Прибој, доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010. годину 

(''Службени лист општине Прибој'' број: 6/2009), раздео 2, глава 2.01, ,  функција 130 – 

Општинска управа,   економска класификација 499, средства резерве, апропријација 47.2 – 

Текућа буџетска резерва , одобрава се коришћење средстава у износу од 45.055,00 динара 

месној заједници Крајчиновићи на име недостајућих средстава за исплату плате. 

2. За назначени износ увећаће се раздео 2, глава 2.13,  функција 160 – Месне 

заједнице, апропријација 143, економска класификација 411 – плате и додаци запослених 

3. Средства из става 1. ће се пренети на рачун месне заједнице Крајчиновићи. 

               4.   О реализацији овог решења стараће се Општинска управа, Оделење за друштвене 

делатности, буџет и финансије.  

5.    Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

02 Број: 400-4-19/10 

У Прибоју 27.10.2010.године 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                 ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                   Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

 

____________________ 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'',  54/09), 

председник Општине Прибој, доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010. годину 

(''Службени лист општине Прибој'' број: 6/2009), раздео 2, глава 2.01, ,  функција 130 – 

Општинска управа,   економска класификација 499, средства резерве, апропријација 47.2 – 

Текућа буџетска резерва , одобрава се коришћење средстава у износу од 200.000,00 динара  
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Црквеној општини Прибој на име помоћи за куповину народних ношњи за опрему 

новоформираног црквено-градског КУД-а ''Дабар''. 

2. За назначени износ увећаће се раздео 2, глава 2.16,  функција 840 – Друштвене 

организације, апропријација 176.1, економска класификација 481 – Православна верска 

заједница. 

3. Средства из става 1. ће се пренети на рачун манастира Црквене општине Прибој, 

број: 355-1051997-32. 

 4. О реализацији овог решења стараће се Општинска управа, Оделење за друштвене 

делатности, буџет и финансије.  

 5.   Ово решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

02 Број: 400-4-20/10 

У Прибоју, 26.10.2010.године 
            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                           ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                                 Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

 

____________________ 

 

  IV ИСПРАВКА 

 

По сравњењу са изворним текстом, утврђено је да су се у Одлуци о буџету општине 

Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број: 6/2010) поткрале грешке па се, на основу 

члана 9. Закона о објављивању закона, прописа и општих аката (''Сл. Гласник РС '', број: 

72/91 и 11/93- УС), даје 

 

И С П Р А В К А 

Одлуке о  изменама и допунама одлуке о  

буџету општине Прибој за 2010. годину 

 

У Одлуци о  изменама и допунама Одлуке буџету општине Прибој за 2010. годину 

(''Службени лист општине Прибој'', број: 6/2010), врши се исправка која гласи: 

 - у члану 4. раздео 2, функција 920- Средње образовање у колони 8: на апропријацији 

67, економској класификацији 463-Машинска електротехничка школа, уместо 

броја''3.174.930,00 ''треба да стоји број ''3.365.426,00''; на апропријацији 68, економској 

класификацији 463-Гимназија, уместо броја''1.635.570,00 ''треба да стоји број ''1.733.704,00''; 

на апропријацији 69, економској класификацији 463-централно грејање, уместо 

броја''13.65.000,00 ''треба да стоји број ''13.665.000,00''; на апропријацији 70, економској 

класификацији 463-осигурање објеката,уместо броја''641.400,00 ''треба да стоји број 

''679.884,00''; 

- у члану 4. раздео 2, функција 911- Предшколско образовање,у колони 8: на 

апропријацији 78, економској класификацији 421-стални трошкови уместо броја 

''1.706.600,00 '' треба да стоји број ''1.726.600,00''; на апропријацији 79, економској 

класификацији 422- трошкови путовања, уместо броја ''243.800,00'' треба да стоји број 

''268.800,00; на апропријацији 80, економској класификацији 423- услуге по уговору, уместо 

броја ''418.000,00''треба да стоји број ''378.000,00''; на апропријацији 81, економској 

класификацији 424- специјализоване услуге, уместо броја ''371.000,00''треба да стоји број 

''451.000,00''; на апропријацији 82, економској класификацији 424-текуће поправке и 

одржавање, уместо броја ''1.521.800,00''треба да стоји број ''1.366.000,00''; ; на апропријацији 

85, економској класификацији 512-машине и опрема, уместо броја ''1.413.200,00''треба да 

стоји број ''1.667.200,00''; 

- у члану 4. раздео 2, функција 820- Дом културе,у колони 8: на апропријацији 95, 

економској класификацији 423-услуге по уговору, уместо броја ''140.6700,00 '' треба да стоји  
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број ''140.670,00''; у колони 8, економској класификацији 481-дотације невладиним 

организацијама, уместо броја ''12.26000 '' треба да стоји број ''12.260,00''; 

- у члану 4. раздео 2, глава 2.16 функција 840- Друштвене организације, на 

апропријацији 160, економској класификацији 481-финансирање трошкова рада народне 

кухиње, у колони 7 брише се реч'' довоз робе изр'' а у колони 8. на истој нумерацији  уместо 

броја ''566.570,00 '' треба да стоји број ''666.570,00''; на апропријацији 161, економској 

класификацији 481-добровољни даваоци крви, у колони 7 брише се реч'' трош.трансфуз'' а у 

колони 8. на истој нумерацији  уместо броја '''169.971,00 '' треба да стоји број ''204.971,00''; 

- у члану 4. раздео 2, глава 2.17 функција 451- Дирекција за изградњу града,у колони 

8: на апропријацији 191, економској класификацији 422-трошкови путовања, уместо броја 

''282.000,00 '' треба да стоји број ''182.000,00''; 

 

Из Одељења за друштвене делатности , финансије и буџет. 

 

_______________________________________________ 
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