
 

Година  2016  Број 1 Прибој, 03.02.2016. године 
Излази по потреби 

Рок за рекламацију 10 дана 

 

 I  АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

 

    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 2015. годину (''Сл. гласник РС'', 

број:101/15) и члана 46. Статута општине Прибој ('' Сл.лист општине Прибој'', број: 12/08 )Скупштина 

општине Прибој,на седници одржаној 03.02.2016.године, донела је  

 
О Д Л У К У  

о одређивању максималног броја запослених на неодређено време  

у систему локалне самоуправе општине Прибој за 2015. 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 самуправе.  

 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 2015. 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 

  Дирекција за изградњу Прибоја ..................................................................................15  

  МЗ Крајчиновићи ...........................................................................................................1 

  Предшколска установа ''Невен''...................................................................................65  

  ЈКП ''Услуга'' Прибој ....................................................................................................89  

       У К У П Н О: .............................................................................................................. 269 

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 

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 

број:02-3 од 03.02.2016. године      
                                                         ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                  Саша Василић, спец.инж. ел.с.р.
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 На основу члана  48. и 56. став 6. Закона о локалним изборима /''Сл. гласник РС''број: 129/07 и 

54/11/, Скупштина општине Прибој на седници одржаној 03.02.2016. године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У  

О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА   ОДБОРНИКУ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 

  I   ПОТВРЂУЈУ СЕ  мандат  одборнику Mиљану Голубовићу,  са  Изборне листе ''Ивица Дачић-

Социјалистичка партија Србије-Партија уједињених пензионера Србије'', испред Партије уједињених 

пензионера Србије. 

 II   Мандат новог  одборника  траје до истека мандата одборника коме  је престао мандат. 

            III  Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

        На седници Скупштине општине Прибој одржаној 21.12.2015.године, утврђен је престанак мандата 

одборнику Новку Пријовићу који је био изaбран са Изборне листе ''Ивица Дачић-Социјалистичка 

партија Србије-Партија уједињених пензионера Србије'', испред Партије уједињених пензионера 

Србије. 

    Чланом  48.Закона о локалним изборима прописано је: 

"Када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом 

следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника." 

Када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека времена на 

које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату на изборној листи коме није био 

додељен мандат - припаднику исте политичке странке.'' 

     Општинска изборна комисија на седници одржаној 29.01.2016. године доделила је одборнички 

мандат Миљану Голубовићу, кандидату  за одборника са Изборне листе ''Ивица Дачић-Социјалистичка 

партија Србије-Партија уједињених пензионера Србије'', испред Партије уједињених пензионера Србије 

и издала уверење да је изабран за одборника. Нови одборник је доставио писмену сагласност да 

прихвата мандат. 

      Чланом 56. став 6. Закона о локалним изборима прописано је да када Скупштина после 

конституисања одлучује о потврђивању мандата нових одборника, у гласању, поред одборника, могу 

учествовати и кандидати којима су мандати додељени у складу са чланом 48. овог Закона и који имају 

уверење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани.  

 

 ПРАВНА ПОУКА: Против одлуке може се изјавити жалба надлежном Управном суду  у року од 

48 часова од дана доношења одлуке јединице локалне самоуправе. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број:013-1 од 03.02.2016. године                                                                                                                 
                                                         ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                  Саша Василић, спец.инж. ел.с.р. 

________________ 

II АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

 

 На основу члана 29. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике 

Србије“, број 88/2011) и члана 79. тачка 12. Статута Општине Прибој („Службени лист општине 

Прибој“, број 12/2008), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.012016. године 

донело је  

З А К Љ У Ч А К 

 

  Општина Прибој ће из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој  („Сл. лист општине 

Прибој“, број: 6/2015), у разделу 4,  функцији 130- извршни и законодавни органи , ПА јавни превоз, на 

позицији 82 , економској класификацији 451, за превоз пензионера, у износу од 5.000.000,00 динара, 

вршити субенционисање услуге јавног превоза на територији Општине Прибој пензионисаних лица 

старијих од 65 година живота, са пребивалиштем на територији општине Прибој.  
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 Имајући у виду чињеницу да једино превозник „ Аутопревоз Јањушевић“ а.д. Прибој услугом 

превоза покрива целу триторију општине Прибој и учествује  са преко 70%  у укупно обављаном  превозу, 

овлашћује се Председник општине да са истим закључи уговор о субвенционисаном превозу 

пензионисаних лица старијих од 65 година живота, са пребивалиштем на територији општине Прибој.  

 Са превозником се може закључити уговор о субвенционисаном превозу под условом да  превозник 

прихвати да је опредељеним износом покривена цена карте, у висини од 100%  цене коштања, без обзира на 

путни правац-релацију на територији општине Прибој на којој пензионисано лице путује. 

 Утврђени износ преносиће се превознику у једнаким месечним ратама, по испостављеној фактури 

превозника. Фактуре ће се подносити у текућем месецу за претходни месец. 

 Уговор се може закључити за период  од 01.02.2016 до 31.12.2016. године. 

 Ову Закључак објавити у „Службеном листу општине Прибој“ 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број:06-7 од 19.01. 2016 године 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 

________________ 

 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'', број: 129/2007) и члана 

79. Статута општине Прибој (''Сл. лист општине Прибој,'' број 12/08), Oпштинско веће општине Прибој,  

на седници одржаној 19.01.2016.године, донело је 

З А К Љ У Ч А К  

о измени Закључка о о пружању новчане помоћи студентима 

високошколских установа у школској 2015./16. години 

 
 Став 2. Закључка  мења се, тако да гласи: 

 „Из износа  утврђеног  ставом 1. Закључка  новчана помоћ ће бити пружена свим студентима, 

подносиоцима захтева, који испуњавају остале услове  из овог Закључка, у износу од по 20.000,00 

динара. 

 После става 2.додаје се нови став 3., који гласи: 

 „Новчана помоћ студентима биће исплаћена у две једнаке рате, у фебруару и марту 

2016.године.“ 

 Општинско веће општине Прибој препоручује да се чињеница пребивалишта на територији 

општине Прибој посебно цени у сваком конкретном случају, имајући у виду околност да су деца са 

пребивалиштем  у општини Прибој пријављивана најчешће у тренутку издавања првих личних исправа, 

што не би могао бити критеријум за оцену трајања пребивалишта. 

 Закључак  објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број:06-7 од 19.01.2016. године 

 
                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 

________________ 

 

 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08) 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.01.2016. године, разматрало је захтев 

Мурадић Алена и Миреле за новчану помоћ потребну за наставак школовања за категорисано дете  и  

донело  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I      Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист општине 

Прибој“, број: 6/2015), раздео 4, глава 4.08-основно образовање, програм 2002, програм 9-основно 

образовање, ПА 0001-функционисање основних школа, функција 912, апропријација 125, 

ек.класификација 472- осталe накнаде за образовање-деца са сметњама у развоју, одобравају се 
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средства Мурадић Алену и Мирелу , у износу од 20.000,00 динара месечно, за текућу школску годину, 

на име помоћи. 

 II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и 

буџет, преко Центра за социјални рад Прибој. 

III  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу захтева, 

Центру за социјални рад  и архиви Општинског већа.  

IV    Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број: 06-7 од 19.01.2016. године 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 

________________ 

  

 На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08) 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.01.2016. године, разматрало је захтев Аговић 

Сенада за новчану помоћ потребну за довршетак радова на породичној кући  и донело  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I   Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист 

општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15-

локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Аговић Сенаду, у  износу од 

20.000,00 динара, на име помоћи. 

 II  За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4, 

глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001-

социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92 , економска класификација 472-средства за 

проширене видове социјалне заштите. 

 III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и 

буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева. 

 IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  

  V   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број:06-7 од 19.01.2016. године 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 

________________ 

  

 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08) 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.01.2016. године, разматрало је захтев Маје  

Димитров за спонзорство у штампању збирке песама  и  донело  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I  Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист 

општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15-

локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Димитров Маји, износу од 

20.000,00 динара, на име помоћи. 

 II  За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4, 

глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001-

социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92 , економска класификација 472-средства за 

проширене видове социјалне заштите. 

 III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и 

буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева. 
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 IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  

  V   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број: 06-7 од 19.01.2016. године 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 

________________ 

 

 На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08) 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.01.2016. године, разматрало је захтев 

Млађеновић Балогоја за новчану помоћ потребну за лечење и донело  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I   Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист 

општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15-

локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Млађеновић Благоју, у износу од 

10.000,00 динара, на име помоћи. 

 II  За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4, 

глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001-

социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92, економска класификација 472-средства за 

проширене видове социјалне заштите. 

 III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и 

буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева. 

 IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  

  V   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број: 06-7 од 19.01.2016. године 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 

________________ 

 

 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08) 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.01.2016. године, разматрало је захтев 

Пијевац Горана за новчану помоћ потребну за лечење и донело  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I   Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист 

општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15-

локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Пијевац Горану, у износу од 

20.000,00 динара, на име помоћи. 

 II  За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4, 

глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001-

социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92, економска класификација 472-средства за 

проширене видове социјалне заштите. 

 III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и 

буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева. 
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 IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  

  V   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број: 06-7 од 19.01.2016. године 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 

________________ 

  

На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08) 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.01.2016. године, разматрало је захтев Колџић 

Сафете за новчану помоћ потребну за лечење  и  донело  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I  Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист 

општине Прибој“), број:6/2015, раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15-

локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Колџић Сафети, у износу од 

20.000,00 динара, на име помоћи. 

 II  За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4, 

глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001-

социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92 , економска класификација 472-средства за 

проширене видове социјалне заштите. 

 III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и 

буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева. 

 IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  

  V   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број: 06-7 од 19.01.2016. године 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 

________________ 

 

 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08) 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.01.2016. године, разматрало је захтев 

Шушањ Чеда за новчану помоћ потребну за лечење  и  донело  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I   Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист 

општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15-

локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Шушањ Чеду, у  износу од 

30.000,00 динара, на име помоћи. 

 II  За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4, 

глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001-

социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92 , економска класификација 472-средства за 

проширене видове социјалне заштите. 

 III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и 

буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева. 
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 IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  

  V   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број: 06-7 од 19.01.2016. године 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 

________________ 

 

 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08) 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.01.2016. године, разматрало је захтев 

Дујовић Биљане  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 2016.годину („Сл.лист 

општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15-

локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Дујовић Биљани, у  износу од 

20.000,00 динара, на име помоћи. 

 II  За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4, 

глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001-

социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92 , економска класификација 472-средства за 

проширене видове социјалне заштите. 

 III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и 

буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.  

 IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  

  V   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број: 06-7 од 19.01.2016. године 

 
                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 

________________ 

 

 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08) 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.01.2016. године, разматрало је захтев Ђозгић 

Ремза  за новчану помоћ потребну за лечење  и донело  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I  Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист 

општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15-

локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Ђозгић Ремзу, у  износу од 

20.000,00 динара, на име помоћи. 

 II  За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4, 

глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001-

социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92 , економска класификација 472-средства за 

проширене видове социјалне заштите. 

 III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и 

буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева. 



Број  1/2016                                                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ                                 

 

8 | С т р а н а  

 

 IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  

  V   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број: 06-7 од 19.01.2016. године 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 

________________ 

 

 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08) 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.01.2016. године, разматрало је захтев 

Посркача Горана  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 2016.годину („Сл.лист 

општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15-

локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Посркача Горану, у  износу од 

50.000,00 динара, на име помоћи. 

 II  За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4, 

глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001-

социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92 , економска класификација 472-средства за 

проширене видове социјалне заштите. 

 III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и 

буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева. 

 IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  

  V   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број: 06-7 од 19.01.2016. године 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 

________________ 

 

 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08) 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.01.2016. године, разматрало је захтев Полић 

Станка  за новчану помоћ потребну за лечење  и  донело  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I  Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист 

општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15-

локална самоуправа,ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Полић Станку, у  износу од 

20.000,00 динара, на име помоћи. 

 II  За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4, 

глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001-

социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92 , економска класификација 472-средства за 

проширене видове социјалне заштите. 

 III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и 

буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева. 
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 IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  

  V   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број: 06-7 од 19.01.2016. године 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 

________________ 

  

 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08) 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.01.2016. године, разматрало је захтев Клачар 

Бранислава  за новчану помоћ потребну за лечење  и донело  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I  Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист 

општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15-

локална самоуправа,ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Клачар Браниславу, у  износу од 

20.000,00 динара, на име помоћи. 

 II  За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4, 

глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001-

социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92 , економска класификација 472-средства за 

проширене видове социјалне заштите. 

 III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и 

буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева. 

 IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  

  V   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број: 06-7 од 19.01.2016. године 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 

________________ 

 

 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08) 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.01.2016. године, разматрало је захтев 

Масалушић Марка за новчану помоћ на име рођења првог детета  и  донело  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I  Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист 

општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15-

локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Масалушић Марку, у  износу од 

20.000,00 динара, на име помоћи. 

 II  За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4, 

глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001-

социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92 , економска класификација 472-средства за 

проширене видове социјалне заштите. 

 III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и 

буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева. 
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 IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  

  V   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број: 06-7 од 19.01.2016. године 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 

________________ 

  

 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08) 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.01.2016. године, разматрало је захтев Гордић 

Марије за новчану помоћ потребну за лечење  и  донело  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I  Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист 

општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15-

локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Гордић Марији, у  износу од 

20.000,00 динара, на име помоћи. 

 II  За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4, 

глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001-

социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92 , економска класификација 472-средства за 

проширене видове социјалне заштите. 

 III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и 

буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева. 

 IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  

  V   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број: 06-7 од 19.01.2016. године 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 

________________ 

 

 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08) 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.01.2016. године, разматрало је захтев Чепић 

Светлане 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 2016.годину („Сл.лист 

општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15-

локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Чепић Светлани, у  износу од 

10.000,00 динара, на име помоћи. 

 II  За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4, 

глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001-

социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92 , економска класификација 472-средства за 

проширене видове социјалне заштите. 

 III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и 

буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева. 
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 IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  

  V   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број: 06-7 од 19.01.2016. године 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 

________________ 

 

 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08) 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.01.2016. године, разматрало је захтев 

Колашинац Горана за новчану помоћ потребну за лечење и донело  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I   Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист 

општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15-

локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Колашинац Горану, у  износу од 

20.000,00 динара, на име помоћи. 

 II  За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4, 

глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001-

социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92 , економска класификација 472-средства за 

проширене видове социјалне заштите. 

 III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и 

буџет, преко Центра за социјални рад на текући рачун подносиоца захтева., 

 IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  

  V   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број: 06-7 од 19.01.2016..године 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 

________________ 

 

 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08) 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.01.2016. године, разматрало је захтев 

Котлаја Љубице 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 2016.годину („Сл.лист 

општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, програм 0602, програм 15-

локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 60, 

ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Котлаја Љубици, у  износу од 

10.000,00 динара, на име помоћи. 

 II  За овај износ умањиће се апропријација 60-текућа буџетска резерва, а увећаће сe раздео 4, 

глава 4.05-Центар за социјални рад, програм 0901, програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001-

социјалне помоћи, функција 090, апропријација 92 , економска класификација 472-средства за 

проширене видове социјалне заштите. 

 III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и 

буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева. 

 IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за 

социјални рад и архиви Општинског већа.  
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  V   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број: 06-7 од 19.01.2016. године 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 

________________ 

 

 На основу члана 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист општине 

Прибој“, број: 6/2015) и члана 21. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, 

број: 16/08), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 26.01.2016.године, донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о расподели средстава на спортске клубове и манифестације у 2016.години 

 

 1. Средства утврђена Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист општине 

Прибој, број:6/2015), раздео 4, глава 4.11.2-Спорстки савез Прибој, функција 810, апропријација 194-

спортски клубови и манифестације, економска класификација 481, у укупном износу од 23.400.000,00 

динара, распоређују се на спортске клубове и манифестације у следећим износима: 

Редни 

број 
КОРИСНИК 

Средства за 

корисника 

1 Рукометни клуб ,,Прибој'' 4.630.000,00 

2 Фудбалски клуб ,,ФАП'' 5.640.000,00 

3 Кошаркашки клуб ,,Прибој'' 4.160.000,00 

4 Одбојкашки клуб ,,Прибој'' (м)    465.000,00 

5 Женски одбојкашки клуб ,,Прибој''    540.000,00 

6 Атлетски клуб ,,ФАП''    925.000,00 

7 Шах клуб ,,ФАП''    325.000,00 

8 Железнички клуб планинара ,,Љесковац''      95.000,00 

9 Тениски клуб ,,Прибој 1880''      90.000,00 

10 Спортско удружење ''Ганикус''      90.000,00 

11 Удружење спортских риболоваца ''Лим- Стари град''      65.000,00 

12 Фудбалски клуб ''033''      75.000,00 

13 Карате спорт    500.000,00 

14 Стрељачки клуб ''Прибој''    100.000,00 

15 Манифестације и програми    800.000,00 

16 Спортска резерва    500.000,00 

17 Коришћење објеката Спортског центра    400.000,00 

18 Коришћење Градске спортске дворане 4.000.000,00 

 УКУПНО 23.400.000,00 

 

 2.Сви спортски клубови ће користити објекте Установе за физичку културу ''Спортски центар'' и  

Градске спортске дворане према потребама клубова и распореду термина Установе за физичку културу 

''Спортски центар'' и Градске спортске дворане. 

       3. Средства за коришћење спортских објеката Спортског центра са рачуна Спортског савеза 

преносиће се на рачун Спортског центра Прибој, а средства за коришћење Градске спортске дворане 

преносиће се са рачуна Спортског савеза на рачун Градске спортске дворане. 

 4. Пренос средстава са рачуна извршења буџета општине Прибој вршиће се на рачун Спортског 

савеза Прибој, по претходно поднетим захтевима Спортског савеза. 

 5.Закључено је да клубови од посебног значаја за Општину Прибој у одређеним спортским 

гранама омогуће укључивање у рад осталих клубова те спортске гране, у циљу успешнијег рада, 

рационализације и смањења трошкова клубова. С обзиром да локална самоуправа неће финансирати 

више клубова у једној грани спорта, Управни одбор Спортског савеза Прибој је дао предлог да се 

клубови у карате спорту  уједине до 01.03.2016.године , како би могли користити предвиђена средства 
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 6.  Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“ 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Средства утврђена Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист општине 

Прибој, број:6/2015), раздео 4, глава 4.11.2-Спортски савез Прибој, функција 810, апропријација 194-

спортски клубови и манифестације, економска класификација 481, у укупном износу од 23.400.000,00 

динара, планирана су у оквиру Спортског савеза, без претходно утврђених износа по клубовима. Како 

је Општинско Веће, као извршни орган, надлежно за распоред ових средстава, Спортски савез Прибој 

је дао предлог да се укупан износ распореди на начин дат у претходно приказаној табели. 

 Како су износи на Управном одбору Спортског савеза усаглашени и са представницима 

клубова, предложени износи се сматрају реалним, те се и Одлука може усвојити. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број: 06-11 од 26.01.2016. године 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 

________________ 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број: 129/2007) и члана 79. Статута општине Прибој  („Службени лист општине Прибој“, број 12/2008), 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 26.01.2016. године, донело је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016. годину (''Службени лист 

општине Прибој'' број: 6/2015), у   разделу 4, глава 4.04, функција 130 Општинска управа- извршни и 

законодавни органи, програм 0901 програм 11- социјална и дечја заштита, ПА 0001-социјалне помоћи,  

економска класификација 472, позиција 90- ученичке награде и помоћ студентима, одобравају се 

средства у износу од по 20.000,00 динара за све основне школе на територији општине Прибој, и то: 

„Бранко Радичевић“, „Вук Караџић“, „Десанка Максимовић“, „Никола Тесла“ из Прибојске Бање, „9 

Мај“ из Саставака  и „Благоје Полић“ из Кратова, и за средње школе на територији општине Прибој, и 

то: Гимназија и Машинско-електротехничка школа, на име доделе награда најбољим ученицима 

поводом школске славе „Свети Cава“. 

II Средства ће се пренети на жиро рачуне основних и средњих школа. 

III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности финансије и 

буџет. 

IV Решење доставити Општинској управи-Одељењу за друштвене делатности финансије и буџет, 

директорима школа и архиви Општинског већа. 

V  Решење објавити у „Службеном лесту општине Прибој.“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број: 06-11 од 26.01.2016. године 

 
                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 

________________ 

 

 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08) 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 23.12.2015. године,  донело je 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

    I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2015.годину („Сл.лист 

општине Прибој“, број:7/2014 и 3/2015), раздео 3, глава 3.00-Општинска управа, програм 0602, програм 

15-локална самоуправа, ПА 0001-функционисање локалне самоуправе, функција 130, апропријација 50, 
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ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средствва Одбору меџлиса Прибој,  у 

износу од 800.000,00 динара, на име помоћи. 

   II За овај износ умањиће ће апропријација 50, ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, а 

увећаће се раздео 3, глава 3.01-Општинска управа-дотације невладиним организацијама и осталим 

непрофитним организацијама, програм 0602, програм 15-локална самоуправа, ПА 0008-дотације 

невладиним организацијама, функционална класификација 840, апропријација 59, ек.класификација 

481-дотације верским заједницама-спомен облежје у Сјеверину. 

 III  Средства ће се пребацити на жиро рачун подносиоца захтева, бр.355-320040969905, Војвођанска 

банка. 

  IV  Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и 

буџет. 

  V  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу захтева 

и архиви Општинског већа.  

   VI    Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број: 06-268 од 06.10.2015. године 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 

________________ 

 

III АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

 На основу члана 76. тачка 6. Статута општине Прибој („Сл.лист општине Прибој, број:12/08) и 

Закључка Општинског већа 01 број:06-7 од 19.01.2016.године, Председник општине, дана 01.02.2016. 

године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о формирању Стручног тима за израду конкурсне документације за уступање јавног превоза на 

територији општине Прибој 

 

I     У Стручни тим именују се: 

 

1. Здравко Полић, виши референт за послове економата и јавних набавки; 

2. Видосав Цвијовић, саобраћајни инспектор; 

3. Мирко Дујовић, комунални инспектор; 

4. Радојица Ђуровић, просветни инспектор; 

5. Милован Стојкановић, заменик Председника општине; 

 
II Стручни тим има задатак да, у складу са Заоном о јавно-приватном партнерству и концесијама 

(„Сл.гласник РС“, број:88/2011) и Законом о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, број:88/2011) 

изради конкурсну документацију и предузме остале радње ради уступања јавног превоза на територији 

општине Прибој, у складу са поменутим Законима. 

III Овлашћује се Стручни тим да за потребе рада Тима може ангажовати, уз сагласност 

Председника општине, стручњаке из одређених области. 

IV Предлог  конкурсне докуменатције Стручни тим је дужан доставити Општинском већу општине 

Прибој, у року од 30 дана од дана доношења овог Решења. 

V Решење објавити у „Сл.листу општине Прибој.“ 
 

Образложење: 

 

 Услугу јавног превоза на територији општине Прибој, градски и приградски превоз на 

територији општине Прибој, до овог тренутка, а након приватизације ДП „Мешовити саобраћај“ Прибој 

врше АП“Јањушевић“доо  и “Ес тоурс“доо. 
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 Даваоци услуге, по оцени Оптинског већа општине Прибој, у претходном периоду доста 

квалитетно су пружали предметне услуге. 

 Решењем Републичког инспектора за комуналне делатности наложено је општини Прибој да се 

комунална делатност обавља у складу са Законом о колмуналним делатностима и републичким 

прописима донетим у складу са Законом, тако што ће: 

 -уредити и обезбедити, у складу са чл. 4. Закона, услове за обављање комуналне делатности, 

градски и приградски превоз на територији општине Прибој; 

 -изврштити поверавање обављања комуналне делатности, градски и приградски превоз путника, 

у складу са чланом 9.Закона; 

 Поступајући по поднетом решењу, Скупштина општине Прибој, на предлог надлежног органа 

Општине Прибој, донела је Одлуку о комуналним делатностима („Сл.лист општине Прибој, бр.5/2015 

од 22.09.2015.године). Предметном Одлуком је, између осталог, прописан и поступак уступања 

комуналне делатности. 

 Како је неопходно извршити поверавање обављања комуналне делатности, градски и 

приградски превоз путника по поступку прописаном Законом и Одлуком о комуналним делатностима, 

Председник општине, на основу овлашћења Оштинског веће општине Прибој, донео је решење као у 

диспозитиву овог Решења. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

01 број: 06-17 од 01.02.2016. године 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 
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