
 

Година  2019  Број 3 Прибој, 12.08.2019. године Излази по потреби 
Рок за рекламацију 10 дана 

 
I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
      На основу члана  44.Статута општине Прибој (“Сл.лист општине Прибој“ бр.1/19),   члана 29. 
Одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа „Топлана Прибој“ Прибој са законом о јавним 
предузећима (“Сл.лист општине Прибој“ бр.11/16),  Скупштина општине Прибој на седници одржаној 
12.08.2019. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈП “ТОПЛАНА ПРИБОЈ” ЗА УЧЕШЋЕ У   ПРОГРАМУ 
„ПОДСТИЦАЊЕ ОБНОВЉИВЕ ЕНЕРГИЈЕ: РАЗВОЈ ТРЖИШТА  БИОМАСЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (КОМПОНЕНТА 1)” 
 

Члан 1. 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Топлана Прибој“, Прибој, број 1243 од 
06.08.2019. године (у даљем тексту: Одлука) о учешћу ЈП „Топлана Прибој“ у Програму: „Подстицање 
обновљиве енергије: Развој тржишта биомасе у Републици Србији (компонента 1)” (у даљем тексту: 
Програм) и коришћењу средстава зајма и финансијског доприноса намењених Програму који су 
одобрени Републици Србији од стране немачке Развојне банке KfW а чије право коришћења ће 
Република Србија одобрити ЈП „Топлана Прибој“ кроз Трилатерални уговор о коришћењу средстава 
намењених Програму (у даљем тексту: Трилатерални уговор). 
      Члан 2. 
 Максимални износ задужења по основу кредита који потиче из средстава KfW намењених 
Програму, а чије коришћење ће Република Србија одобрити ЈП „Топлана Прибој“ за имплементацију 
Програма, у износу до 5.146.680,00 евра. 
      Члан 3. 
 Програм ће се  финансирати и средствима донације у износу до 1.013.320,00 евра. 
      Члан 4. 
 ЈП „Топлана Прибој“ ће учествовати у финансирању Програма  у износу од 117.000,00 евра и тај 
износ ће унети у годишње планове пословања. 
      Члан 5. 
 У случају да ЈП „Топлана Прибој“  не буде у могућности да обезбеди средства из члана 4. ове 
Одлуке,  општина Прибој се обавезује да обезбеди иста.   
      Члан 6. 
 Скупштина општине је сагласна да општина Прибој са Републиком Србијом и Топланом потпише 
Трилатерални уговор из члана 1. ове Одлуке у складу са Нацртом Трилателарног уговора који je  Влада 
Републике Србије усвојила закључком број 05 312-7129/2019 од 18. јула 2019 године. 
                Члан 7. 
  Овлашћује се председник општине Прибој да са Републиком Србијом и Топланом потпише 
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Трилатерални уговор из члана 1. ове Одлике. 
      Члан 8. 
 Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог)  дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Прибој. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број:02-50 од 12.08.2019. године 
 
 

                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                           Борис Мрдовић, дипл.правник 

                                                                  
______________________ 

 
 
II АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

На основу члана члана 26., 27. и 36. Закона о јавној својини („Службени гласник 
Републике Србије“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и 113/2017) и 
члана 65. Статута Општине Прибој („Службени лист Општине Прибој“, број 1/2019) 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној дана 18.06.2019. године, телефонским 
путем, донело је следећу 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Члан 1. 
     Овом Одлуком  даје се на коришћење непокретност (простор) у Дому културе  у изградњи, 
адреса: трг ФАП-а , на кат.парцели  број 1851/5 KO Прибој , објекат на парцели број 1, нето 
корисне површине 579 m2, као јавна својина Општине, Индустријским парковима доо Прибој  
без накнаде. 
        Непокретност ( простор) се даје на коришћење за потребе регионалног иновационог 
стартап центра, на период од најмање годину дана, као и да ће се, у случају одобрења средстава 
за реализацију пројекта, наведени период продужити на три године.   
                                                                                     

Члан 2. 
 Овлашћује се Председник општине Прибој  да, у име Oпштине Прибој,  закључи уговор 
о  давању на коришћење  непокретности. 
                                                         

Члан 3. 
            Ову Одлуку  објавити  у „Службеном листу Општине Прибој“. 
                                                                                                                                                 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
 број:401-112/2019-02 од 18.06.2019. године 

                                                                                                                  
                
                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                      Лазар Рвовић,дипл.правник                
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______________________ 
 
 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа  (''Сл. Лист општине Прибој'', 
бр 16/08) и на основу члана 6. Правилника о награђивању ученика из буџета општине Прибој 
(''Сл. лист општине Прибој, бр. 6/17), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 
25.06.2019. године, телефонским путем, донело je  следећи       
 

З А К Љ У Ч А К 
о награђивању ученика за постигнуте резултате у 2018/2019 години 

 
1. Да се за постигнуте резултате у школској 2018/19 години ученицима доделе награде у 

следећим износима: 
 
  I Ученицима који су основно и средње образовање школске 2018/19 године завршили 
као ученици генерације.по........................10.000,00 динара 
  
 II Ученицима који су основно и средње образовање школске 2018/19 године завршили са 
просечном оценом 5,00 по ...................................8.000,00 динара 
 
 III За ученике који су освојили једно од прва три места на  МЕЂУНАРОДНИМ 
такмичењима: 

  за прво место.по........................15.000,00 динара 
        за друго место.по.......................12.000,00 динара 
        за треће место .по......................10.000,00 динара 

 
  Менторима ученика на међународним такмичењима припада награда у износу награде 
коју је остварио ученик, с тим да, у случају да један ментор има више такмичара, истом буде 
додељена једна награда, и то за освојен највећи резултат ученика-такмичара чији је ментор. 
 
  IV За ученике који су освојили једно од прва три места на  РЕПУБЛИЧКИМ 
такмичењима: 

1. за прво место..по......................10.000,00 динара 
2. за друго место..по......................8.000,00 динара 
3. за треће место.по.......................7.000,00 динара 

 
 Менторима ученика на републичким такмичењима припада награда у износу награде 
коју је остварио ученик, с тим да, у случају да један ментор има више такмичара, истом буде 
додељена једна награда, и то за освојен највећи резултат ученика-такмичара чији је ментор. 
 
 V За ученике који су освојили једно од прва три места на  ОКРУЖНИМ такмичењима: 
    - за прво место.по.........................5.000,00 динара 
     - за друго место.по.......................3.000,00 динара 
     - за треће место .по......................2.000,00 динара 
  
 Менторима ученика који су освојили прво место на окружним такмичењима припада 
награда у износу награде коју је остварио ученик, с тим да, у случају да један ментор има више 
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такмичара, истом буде додељена једна награда, и то за освојен највећи резултат ученика-
такмичара чији је ментор. 
 
 VI За ученике који су освојили једно од прва три места на ОКРУЖНОМ ЕКИПНОМ 
такмичењу, у следећим износима: 

 прво место по............................2.000,00 динара 
 друго место по.........................1.500,00 динара 
 треће место по.........................1.000,00 динара 

 
 Менторима ученика који су освојили прво место на окружним екипним такмичењима 
припада награда у износу награде коју је остварио ученик члан екипе која је остварила успех на 
такмичењу. 
 
 VII За ученике који су освојили једно од прва три места на СМОТРАМА које се 
одржавају на  РЕПУБЛИЧКОМ НИВОУ: 

• за прво место..по.......................5.000,00 динара 
• за друго место..по.....................3.000,00 динара 
• за треће место.по.......................2.000,00 динара 

   
 Менторима ученика који су освојили једно ос прва три места на смотрама које се 
одржавају на републичком нивоу припада награда у износу награде коју је остварио ученик, с 
тим да, у случају да један ментор има више такмичара, истом буде додељена једна награда, и то 
за освојен највећи резултат ученика-такмичара чији је ментор. 
 
            VIII  Закључак објавити у ''Службеном листу општине Прибој''. 
 
                                                                                                                                                      

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 број:61-12/2019-02 од 25.06.2019. године 

                                                                                                                  
                
                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                       Лазар Рвовић,дипл.правник                

______________________ 
 
 На основу члана 10. Одлуке о одређивању радног времена у области трговине, 
угоститељства, занатства и услуга на територији општине Прибој (''Службени лист општине 
Прибој'', број: 3/09, 3/10, 6/10, 8/10 и 10/17) и члана 65. Статута општине Прибој (''Службени 
лист општине Прибој'' број 1/19), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 
09.07.2019.године, разматрајући захтев Туристичке организације Прибој и угоститељког објекта 
''Летња башта Вертиго''  за продужење радног времена у летњој  туристичкој сезони, доноси 
следећи  
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 I    ОДОБРАВА СЕ продужено радно време угоститељском објекту ''Летња башта 
Вертиго'' за време трајања летње туристичке  сезоне ( од 12.07 до 31.08.2019. године), и то: 
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 - средом, петком и суботом до 03,00 часа после поноћи 
 - осталим данима до 01,00 час после поноћи 
 
Пословном сарадњом између Туристичке организације Прибој и угоститељког 

објекта ''Летња башта Вертиго'' предвиђена је организација концерата познатих музичких 
извођача, у циљу промоције туристичких и угоститељских потенцијала општине Прибој и 
подстицања развоја туризма у општини.  
 II      Радно време се продужава уз  обавезу  да се не ремети јавни ред и мир, односно 
поштује дозвољени ниво буке.  
 
 III Закључак . објавити у ''Службеном листу општине Прибој''.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
02 број: 06-89/2019 од 09.07.2019.године 

 
                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                      Лазар Рвовић, дипл.правник 
______________________ 

 
              На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, 
бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.07.2019.године, разматрало 
је захтев Вељка Ђуровића из Прибоја, ул. Д.Савића бб, за новчану помоћ потребну за лечење 
детета и донело 

Р Е Ш Е Њ Е 
 I  Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2019. годину (Сл. 
лист општине Прибој, бр. 08/2018. године) раздео 5 – Општинска Управа, програм 0901, – 
Социјална и дечија заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици 
помоћи, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, економска 
класификација 472000 – накнаде за социјлану заштиту из буџета, позиција 45, одобравају се 
средства Ђуровић Вељку из Прибоја, ул.Д.Савића бб, у износу од 40.000,00 динара, на име 
помоћи. 
  II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 
финансије и буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева. 
 III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 
социјални рад, подносиоцу захтева  и архиви Општинског већа.  

  IV   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
 

Образложење 
 Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2019. годину (Сл. лист општине Прибој, 
бр. 08/2018. године)), опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће 
бити реализована преко Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима 
за помоћ, Општинско веће је прибавило мишљење Центра за социјални рад и утврдило да је 
лице у стању материјалне потребе за траженим средствима. 
 Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
 Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 
30 дана од дана достављања решења. 
 



Број  3/2019                                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ                                

6 | С т р а н а  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
број:553-7/2019-02 од 09.07.2019.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                               Лазар Рвовић, дипл. правник 
______________________ 

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

бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.07.2019.године, разматрало 
је захтев Раденка Бојовића из Хер Голеша код Прибоја за новчану помоћ потребну за лечење 
деце и донело 

Р Е Ш Е Њ Е 
 I  Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2019. годину (Сл. 
лист општине Прибој, бр. 08/2018. године) раздео 5 – Општинска Управа, програм 0901, – 
Социјална и дечија заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици 
помоћи, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, економска 
класификација 472000 – накнаде за социјлану заштиту из буџета, позиција 45, одобравају се 
средства Бојовић Раденку, у износу од 40.000,00 динара, на име помоћи. 
  II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 
финансије и буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева. 
 III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 
социјални рад, подносиоцу захтева  и архиви Општинског већа.  

  IV   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
 

Образложење 
 Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2019. годину (Сл. лист општине Прибој, 
бр. 08/2018. године)), опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће 
бити реализована преко Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима 
за помоћ, Општинско веће је прибавило мишљење Центра за социјални рад и утврдило да је 
лице у стању материјалне потребе за траженим средствима. 
 Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
 Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 
30 дана од дана достављања решења. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
број:553-8/2019-02 од 09.07.2019.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                               Лазар Рвовић, дипл. правник 

______________________ 
 
              На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, 
бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.07.2019.године, разматрало 
је захтев Милана Ђуровића из Прибојске Бање за новчану помоћ потребну за лечење  и донело 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 I  Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2019. годину (Сл. 
лист општине Прибој, бр. 08/2018. године) раздео 5 – Општинска Управа, програм 0901, – 
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Социјална и дечија заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици 
помоћи, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, економска 
класификација 472000 – накнаде за социјлану заштиту из буџета, позиција 45, одобравају се 
средства Ђуровић Милану, у износу од 40.000,00 динара, на име помоћи. 
  II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 
финансије и буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева. 
 III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 
социјални рад, подносиоцу захтева  и архиви Општинског већа.  

  IV   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
 

Образложење 
 Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2019. годину (Сл. лист општине Прибој, 
бр. 08/2018. године)), опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће 
бити реализована преко Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима 
за помоћ, Општинско веће је прибавило мишљење Центра за социјални рад и утврдило да је 
лице у стању материјалне потребе за траженим средствима. 
 Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
 Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 
30 дана од дана достављања решења. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
број:553-9/2019-02 од 09.07.2019.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                              Лазар Рвовић, дипл. правник 

______________________ 
 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, број: 129/2007) и члана 65. Статута општине Прибој („ Службени лист општине 
Прибој“, број: 1/19), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 07.08.2019. године, 
донело  

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
О ПРУЖАЊУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЋАЦИМА ПЕШАЦИМА 

 
Законом о основама система образовања и васпитања,чланом 189, став 1. тачка 5. ("Сл. 

гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) регулисано је да локална самоуправа 
финансира: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског 
програма на удаљености већој од два километра, ученика основне школе на удаљености већој 
од четири километра од седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама 
у развоју и инвалидитетом и њихових пратилаца, без обзира на удаљеност места становања од 
школе; превоз деце и ученика који имају пребивалиште на територији јединице локалне 
самоуправе на удаљености већој од четири километра од седишта школе и у случајевима када 
ученици основне школе похађају школу на територији друге јединице локалне самоуправе - ако 
је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика; превоз ученика на републичка и 
међународна такмичења  
 С обзиром да није било могуће организовати превоз којим би се обухватила сва деца 

прпремног предшколског програма и ученици основног образовања који би користили ово 
законско право, Општинско веће је закључило: 
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 1. Да  се деци припремног предшколског програма на удаљености већој од два 
километра  и ученицима основне школе на удаљености већој од четири километра од седишта 
школе на подручју општине Прибој, у  школској 2018./2019. години , који немају организован 
превоз, одобри једнократна надокнада за превоз у износу од по 8.000,00 динара. 

              2. Исплата једнократне надокнаде за превоз из тачке 1. вршиће се преко Предшколске  
установе „Невен“ и основних школа, једнократно по 8.000,00 динара у августу месецу 2019. 
године. 

       3.  Средстава  су обезбеђена Одлуком о буџету општине Прибој за 2019. годину. 
              4.  Закључак објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
 број : 553-10/2019-02 од 07.08.2019. године 

 
 

            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
            Лазар Рвовић, дипл. правник 

          ______________________ 
 
              На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, 
бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 07.08.2019.године, разматрало 
је захтев Радоја Радовића, испред мештана села Крњача, за средства потребна за реновирање 
школске зграде  и донело 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 I  Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2019. годину (Сл. 
лист општине Прибој, бр. 08/2018. године) раздео 5 – Општинска Управа, програм 0602, – 
Опште услуге локалне самоуправе;  0002 – Функционисање месних заједница, функција 160 – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, економска класификација 425000 – 
текуће поправке и одржавње, позиција 242, Месној заједници Бучје, у износу од 489.000,00 
динара, на име трошкова одржавања објекта . 
  II  Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 
финансије и буџет, 
 III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 
подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.  

  IV   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
Образложење 

 Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2019. годину (Сл. лист општине Прибој, 
бр. 08/2018. и 2/2019  године)), предвиђена су средства за текуће поправке у месним 
заједницама. Како месна заједница Бучје Одлуком о буџету општине Прибој за 2019. годину 
није имала довољно планираних средстава за текуће одржавање овим путем се одобрава 
повећање апропријације на позицији 242, кто 42500 текуће поправке и одржавање које ће бити 
реализовано и наредној Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету општине Прибој за 
2019. години 
 Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења. 
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 Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 
30 дана од дана достављања решења. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
број:553-11/2019-02 од 09708.2019.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                               Лазар Рвовић, дипл. правник 

______________________ 
 
 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, 
бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 07.08.2018.године, разматрало  
је захтев Клисура Олгице, зак.заступника малолетног Клисура Лазара из Прибоја, за накнаду 
трошкова интернатског смештаја ради оспособљавања за рад ученика са инвалидитетом и 
донело следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 I Одобрава се обрачун и исплата трошкова интернатског смештаја (смештај, исхрана, 
превоз) у Дому ученика средњих школа  у Ужицу, ради оспособљавања за рад малолетног 
Клисура Лазара.. 

II  Исплата ће се извршити из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој 
за 2019. годину (Сл. лист општине Прибој, бр.8/2018 и 2/2019) раздео 5 – Општинска Управа, 
програм 0901 – Социјална и дечија заштита, програмска активност 0008 – Подршка особама са 
инвалидитетом, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, 
економска класификација 481000 – дотације, позиција 49 
 III Средства ће се исплаћивати за школску 2019./2020. годину, а на основу  фактуре 
Дому ученика средњих школа  у Ужицу. Фактура ће бити испостављана Центру за социјални 
рад, на месечном нивоу.  
 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“. 
 

Образложење 
 

 На основу члана 189. став 1. тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања 
(Сл. гласник РС, бр. 88/2017) предвиђено је да јединица локалне самоуправе обезбеђује 
средства за превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и 
њихових пратилаца, без обзира на удаљеност места становања од школе.  Чланом 3. Одлуке о 
буџету општине Прибој за 2019. годину („Службени лист општине Прибој“ бр. 8/2018 и 2/2019), 
опредељена су средства подршку особама са инвалидитетом која ће се реализовати преко  
Центра за социјални рад Прибој.  
 
 Имајући у виду законску обавезу сношења трошкова за превоз, смештај и исхрану деце и 
ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових пратилаца, без обзира на удаљеност 
места становања од школе и чињеницу да  корисник права користи интернатски смештај у Дому  
ученика средњих школа  у Ужицу, ради оспсособљавања за рад,одобравају се трошкови 
интернатског смештаја на начин пецизиран диспозитивом овог решења. Фактуру за накнаду 
трошкова Дом ће испостављати Центру за социјални рад Прибој, на месечном нивоу. 
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 Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 
30 дана од дана достављања решења. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
број:553-12/2019-02 од 07.08.2019.године 

            
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                               Лазар Рвовић, дипл.правник 
______________________ 
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