
 

Година  2015  Број 2 Прибој, 23.03.2015. године Излази по потреби 
Рок за рекламацију 10 дана 

 
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
 
На основу члана 2. Закона о слободним зонама (''Службени гласник РС'', број 62/06), члана 32. 

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

општине Прибој (Службени лист општине Прибој'' број 12/08) Скупштина општине Прибој, на 

седници одржаној  23.03.2015. године, донела је  
 
 

О  Д  Л  У  К  У  
о оснивању Слободне зоне Прибој 

 
 

Члан 1.  
 Оснивач слободне зоне  је  Скупштина  општине Прибој.  
 

Члан 2.  
 Слободна зона ће пословати под називом ''Слободна зона Прибој''. 
 

Члан 3. 
 Седиште ''Слободне зоне Прибој'' је у  Прибоју, Рача. 
 

Члан 4. 
 Подручје ''Слободне зоне Прибој'' налази се у обухвату  Плана генералне регулације 

градског подручја општине Прибој (''Службени лист општине Прибј'', број 6/2013) према коме 

има дефинисану намену производне делатности. 
 Локација је комунално опремљена у потпуности (електромрежа, водоводна мрежа, 

кишна и фекална канализација, телефонска мрежа). Директно је повезана са регионалним 

путем Увац – Вишеград и градском саобраћајницом.   
 

Члан 5. 
           Подручје ''Слободне зоне Прибој'' обухвата катастараску парцелу бр.557, КО Рача, 

укупне површине 26 ха 90 а 69 м2. 
      

Члан 6. 
 Циљ оснивања ''Слободне зоне Прибој'' је да се, у складу са одредбама Закона о 

слободним зонама и интересима привреде општине, обезбеди привредни развој, оствари извоз 

робе и услуга из зоне и увоз робе и услуга у зону, који су слободни и не подлежу 

квантитативним ограничењима, нити се на њих примењују мере комерцијалне политике. 

Остварењем наведених циљева обезбедио би се повећани извоз, пословање привредних 

субјекта уз ниже трошкове пословања, а тиме би се унапредила њихова конкурентност и дао 

подстицај за даљи убрзани економски развој општине Прибој и региона.  
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Члан 7. 
 Основна делатност која ће се обављати у ''Слободној зони Прибој'' су : производња ради 

извоза, дорада и монтажа ради пласмана на тржишту, пружање услуга складиштења, 

транспорта, шпедиције, утовара, консалтинга, маркетинга, укључујући и послове 

спољнотрговинског промета и услуге у спољнотрговинском промету.  
 

 Члан 8. 
        ''Слободном зоном Прибој'' управља привредно друштво ,,Слободна зона Прибој '' доо 

Прибој . 
 

  Члан 9. 
       Привредно друштво ,,Слободна зона Прибој'' доо Прибој  дужно је да обезбеди  услове и 

сву документацију у складу са Законом, ради добијања решења Владе Републике Србије  о 

одређивању подручја слободне зоне.  
 

Члан 10. 
        Овлашћује се директор привредног друштва ,,Слободна зона Прибој'' доо Прибој , да 

предузме све неопходне правне и друге радње у циљу реализације ове Одлуке.  
 

Члан 11. 
     Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине 

Прибој“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број: 02-9 од 23. 03. 2015. године 

  
                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК  

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

________________ 

 На основу члана 11. став 1. Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС'', 

број 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15), члана 10. Закона о слободним зонама (''Службени гласник РС'', 

број 62/06)  и  члана 46. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој'' број 12/08) 

Скупштина општине Прибој на седници одржаној 23.03.2015. године, донела је  
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу ''Слободна зона Прибој'' Прибој 

 
 

Члан 1.  
 Овом одлуком општина Прибој оснива привредно друштво за управљање ''Слободном  

зоном  Прибој'' у правној форми једночланог друштва са ограниченом одговорношћу. 
 Овом Одлуком се уређује: 

1. пословно име и седиште Друштва; 
2. претежна делатност Друштва;  
3. укупан износ основног капитала Друштва; 
4. износ новчаног улога, односно новчану вредност и опис неновчаног улога члана 

Друштва 
5. време уплате новчаног улога, односно уношење неновчаног улога; 
6. удео члана Друштва у укупном основном капиталу изражен у процентима; 
7. одређивање органа Друштва и њихових надлежности; 
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8. заступање Друштва; 
9. трајање и престанак Друштва; 
10. остала питања. 

 
Члан 2.  

 Пословно име Друштва гласи: „Слободна зона Прибој“ доо Прибој (у даљем тексту: 

Друштво). 
 

Члан 3. 
 Седиште Друштва је у Прибоју, улица 12. јануара број 5. 
 

Члан 4. 
 Претежна делатност Друштвa у складу са Уредбом о класификацији делатности (''Сл. 

гласник РС'', број 54/10) разврстана је у Сектор Х, Област 52 – складиштење и пратеће 

активности у саобраћају; Грана 52.1 – складиштење; Група 52.10 – складиштење.  
 

Члан 5. 
 Укупан уписани основни капитал  Друштва износи 100.000,00 динара и чини га: 
- новчани део основног капитала Друштва у износу од 100.000,00 динара који је уплаћен – унет 

у Друштво приликом његовог оснивања .  
 

Члан 6. 
 Члан Друштва је Oпштина Прибој, са седиштем у Прибоју, ул. 12. јануара 108, матични 

број 07158211 са 100% удела у укупном капиталу друштва.  
 

Члан 7. 
 Члан Друштва има право на исплату добити, у складу са законом. 
 

Члан 8. 
У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој рачун. 
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштва, Друштво одговара 

својом целокупном имовином. 
 

ОРГАНИ ДРУШТВА 
 

Члан 9. 
 Друштво је основано као једночлано, а управљање Друштвом је дводомно. 
 Органи Друштва су: скупштина,  надзорни одбор и  директор. 

 
Члан 10. 

 Органи Друштва имају надлежности предвиђене Законом о привредним друштвима. 
 Органи Друштва одлучују на начин и по поступку прописаном Законом о привредним 

друштвима. 
 

Скупштина 
 

Члан 11. 
 Функцију Скупштине овог једночланог Друштва врши Општинско веће Општине 

Прибој, као орган члана Друштва које је оснивач. 
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Надзорни одбор 
 

Члан 12. 
 

 Надзорни одбор има три члана.  
 Председника и чланове Надзорног одбора бира Скупштина, односно орган који врши 

функцију Скупштине, у складу са овом Одлуком, на период од четири године. 
 Члан Надзорног одбора мора да испуњава услове прописане Законом о привредним 

друштвима за директора акционарског друштва. 
 Члан Надзорног одбора не може бити лице: 

1) које је запослено у друштву, 
2)  које је директор или члан надзорног одбора у више од пет друштава, 
3) које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година 

рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се у тај период не 

урачунава време проведено на издржавању казне затвора, 
4) коме је изречена мера безбедности забране обављања делатности која 

представља претежну делатност друштва, за време док траје та забрана. 
 Чланови Надзорног одбора не могу бити директори друштва нити прокуристи   

друштва. 
 Председник и чланови Надзорног одбора региструју се у складу са Законом о  поступку 

регистрације у Агенцији за привредне регистре. 
 

Члан 13. 
 

 За чланове Надзорног одбора Друштва именују се: 
1.Зоран Обрадовић, дипл.економиста, ЈМБГ 2704961793410 
2. Шерфо Калтак, дипл.економиста, ЈМБГ 2412950793418 
3.Ђорђе Дујовић,  дипл.правник,  ЈМБГ  2508977793417                                                                             

 За  председника Надзорног одбора  Друштва именује се Зоран Обрадовић 
дипл.економиста, ЈМБГ 2704961793410. 
 Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године од именовања на функцију.  
 

Директор 
 

Члан 14. 
 Друштво има једног директора који је законски заступник Друштва.  
 Директор Друштва се региструје у складу  са Законом о  поступку регистрације у 

Агенцији за привредне регистре. 
                            

Члан 15. 
 Директора именује и разрешава Надзорни одбор Друштва, при чему није дужан да 

наведе разлоге за разрешење. 
 

Члан 16. 
 На оставку директора Друштва сходно се примењују одредбе члана 396. Закона о 

привредним друштвима. 
 

Члан 17. 
 За првог директора Друштва овом Одлуком именује се Милисав Шалипур, дипл. 

маш.инж., ЈМБГ 3004959793448, чији мандат почиње тећи даном уписа оснивања Друштва у 

Регистар привредних субјеката 
 Мандат директора траје четири године. 



Број  2/2015                                                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ                                 
 

5 | С т р а н а  
 

 
Члан 18.  

 Друштво се оснива на неодређено време. 
 Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката  у  
случајевима предвиђеним законом. 

 
Члан 19. 

 На сва питања која нису регулисана овим Актом о оснивању, примењиваће се Закон о 

привредним друштвима. 
Члан 20. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 

општине Прибој“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број: 02-10 од 23. 03. 2015. године 

 
                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК  

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

________________ 

 На основу чланa 97. став 8. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник 

Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 

50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 76. Статута општине Прибој ( 

„Службени лист општине Прибој“, број 12/2008 ) Скупштина општине Прибој на седници 

одржаној 23.03.2015. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђују се зоне и врсте намена објеката из чланa 97. став 8. Закона о 

планирању и изградњи, коефицијенти зоне и коефицијенти намене, критеријуми, износ и 

поступак умањивања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, посебна умањења 

износа доприноса за недостајућу инфраструктуру као и услови и начин обрачуна умањења из 

чланa 97. став 5. Закона о планирању и изградњи   као и друга питања од значаја за обрачун и 

наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији Општине Прибој 
 

Члан 2. 
 Утврђују се следеће зоне:  
 
ЗОНА 1 
Улица  Немањина, Бања  зона ТЦ7 према Плану генералне регулације градског подручја 

Општине Прибој (Сл. Лист Општине Прибој бр. 6/2013) (у даљем тексту План) 
 
ЗОНА 2 
Улице: Радмила Лавренчића, Моше Пијаде, Лимска, Меше Селимовића, 12. јануара, Бошка 

Бухе, Радничка од Зеленца до Годушког потока, Трг ФАП-а, Вељка Влаховића, Вука Караџића, 

Његошева, Санџачких бригада, Пионирска, Драгољуба Савића од Николе Тесле до 5. санџачке, 

29. октобра од ресторана ФАП-а до Јармовачког потока и зона ТЦ8 Бања према Плану 
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ЗОНА 3 
Улице:  Иве Лоле Рибара, Рифата Бурџевића, Расима Софтића од Улице Радничке до Улице 

Иве Лоле Рибара, Санџачка, Пролетерска од Радничке до Иве Лоле Рибара, Иве Андрића, Реље 

Полића, 29. новембра, Подински пут од Улице Иве Андрића до Улице Хамдије Курталића, 4. 
крајишке бригаде, Прибојске чете, Саве Ковачевића, део Улице Боре Пенезића од Улице Саве 

Ковачевића до кат. парцеле бр. 232/12 КО Црнузи, Јармовачки пут – део од државног пута до 

простирања комерцијалне зоне, 27. децембра, Првомајска, Радомана Пајевића, Сретена 

Гудурића,  део Улице Драгољуба Савића од Улице 5.  санџачке према Грабовачком потоку, 29. 
октобра од Јармовачког потока до бране Потпећ, Радничка од Зеленца до Улице 4. санџачке 

бригаде, 4. санџачке бригаде, Николе Тесле, зона ТЦ2 Читлук према Плану и зоне ТЦ2 и  ТЦ3 

Бања према Плану 
 
ЗОНА 4 
Улице: Данила Јауковића, Раденка Караџића, 3. санџачке бригаде, Пролетерска изнад Улице 

Иве Лоле Рибара, Мишковац, Подински пут изнад Хамдије Курталића, Зеленац, Хамдије 

Курталића, део Читлука који није у 3. зони, Новице Мановића, Полимска, Хранимира Пурића, 

Речица, Велимира Бандовића, Рабреновачки пут, Годушки пут, 8.марта, Жртава фашистичког 

терора, део Улице Боре Пенезића који није у 3. зони, Партизански пут, Кутловачки пут, део 

Улице Јармовачки пут који није у 3. зони 
 
ЗОНА 5 
грађевински реон ван Плана уз државне и општинске путеве 
 
ЗОНА 6 
земљиште ван Плана које није у зони 5. 

 
Члан 3. 

 Утврђују се следеће врсте намена објеката:  
-пословни објекти  
-стамбени објекти 
-помоћни објекти  
-економски објекти 
-верски објекти 
  

Члан 4. 
 За обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следећи 

коефицијенти: 
 
 1. коефицијенти зоне 

 
зона Коефицијент 

зоне 
1 0,01 

2 0,009 

3 0,0075 

4 0,0053 

5 0,004 

6 0,0026 
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 2. коефицијенти намене 
 Коефицијент 

намене 
пословни објекти 1,5 
стамбени објекти 0,676 
помоћни објекти  0,6 
економски објекти 0,3 
верски објекти 0,1 

 
 За катастарске парцеле које нису сврстане у зоне из става 1. тачка 1. овог члана, 

примениће се коефицијент просторно најближе зоне. 
 За намене објеката које нису сврстане у врсте из става 1. тачка 2. овог члана примениће 

се коефицијент најприближније намене. 
 

Члан 5. 
 Инвеститор који достави одговарајуће средство обезбеђења плаћања има право да износ 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта исплати у 48 месечних рата, уз усклађивање 

рата, на месечном нивоу, са индексом потрошачких цена према подацима  Републичког завода 

за статистику. 
 Инвеститор који допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа једнократно, пре 

подношења пријаве радова, има право на умањење у износу од 30%. 
 

Члан 6. 
 У складу са Законом о планирању и изградњи, Дирекцији за изградњу Прибоја као 

јавном предузећу чији је оснивач Скупштина Општине Прибој поверава се вршење послова  

уређивања, унапређивања и заштите грађевинског земљишта на територији Општине.  
 Дирекција за изградњу Прибоја са физичким или правним лицем које својим средствима 

припрема односно опрема грађевинско земљиште може закључити уговор о заједничком 

припремању, односно опремању грађевинског земљишта недостајућом инфраструктуром. 
 Допринос за уређивање грађевинског земљишта умањује се за износ трошкова за 

припремање односно опремање грађевинског земљишта из уговора из става 2. овог члана. 
 Умањење из става 3. овог члана може износити до 50%. На овако добијени износ,  

инвеститор који допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа једнократно, пре 

подношења пријаве радова, има право на умањење у износу од 10%. 
 

Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Прибој“. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о критеријумима и мерилима 
за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта (Сл. Лист Општине 
Прибој бр. 3/2005). 

 
Скупштина Општине Прибој 

01 Број: 418-2  од  23.03.2015. године 
   
 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

________________ 

 На основу члана 32. став 1. тачка 3. и 13. Закона о локалној самоуправи  (''Сл. гласник 

РС'', број: 129/2007), члана 6. 7. 9. и 10. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл. 
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гласник РС'', број 62/2006, 47/2011 и 93/2012), и члана 46. став 1. тачка 14. Статута општине 

Прибој (''Сл. лист Општине Прибој“, број 12/2008), Скупштина општине Прибој, на седници 

одржаној 23.03.2015. године, донела је  
 

 
О Д Л У К У  

о изменама Одлуке о локалним административним таксама  и накнадама 
   
         

Члан 1. 
У Одлуци о локалним административним таксама  и накнадама (''Сл. лист Општине 

Прибој“ број 3/09, 6/09 и 2/10, 4/10 и 7/11), у тарифи локалних административних такса и 

накнада у тарифном броју 8. став 1. тачке 3. и 4. мењају се и гласе: 
„3. Закључење брака у службеним просторијама нерадним даном  5000 дин 
 4.  Закључење брака ван службених просторија нерадним даном          12000 дин“. 

 
Члан 2. 

У тарифи локалних административних такса и накнада у тарифном броју 12. став 1.  
тачка 2. израз „Локацијска дозвола“  мења се изразом  „Локацијски услови и локацијска 

дозвола“. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Прибој“. 
 

Скупштина Општине Прибој 
01 Број: 434-1 од 23. 03. 2015. године 

 
                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК  

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

________________ 

 На основу члана 54. став 2. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'''бр.72/09, 52 /11 и 55/13), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 

23.03.2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

О.Ш.'' БРАНКО РАДИЧЕВИЋ '' 
 

I Разрешава се Олгица Станишић, дужности члана Школског одбора О.Ш. ''Бранко 

Радичевић'' , представник Савета родитеља. 
 
II Именује се Слободан Петровић, за члана Школског одбора О.Ш. ''Бранко 

Радичевић'', представник Савета родитеља. 
 
III Мандат именованом траје до истека мандата Школског одбора. 
 
IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Прибој''. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 Законом о основама система образовања и васпитања, у члану 53. прописано је да је 

школски одбор орган управљања у школи. 
 Чланом 54. став 2. истог Закона прописано је да чланове органа управљања установе 

именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а председника бирају чланови 

већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.Истим чланом прописано је да 

орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне 

самоуправе.Чланом 55. Закона прописано је да Скупштина општине може разрешити члана 

школског одбора пре истека мандата, на иницијативу овлашћеног предлагача, због престанка 

основа због којег је именован у орган управљања.Олици Станишић престало је чланство у 

Савету родитеља. Савет родитеља као овлашћени предлагач на седници одржаној 

12.02.2015.године, предлаже да се у школски одбор именује Слободан Петровић. 
 
 Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број: 02-11 од 23. 03. 2015. године 

 
                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК  

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

________________ 

II АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА   

 

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

Прибој“,бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 13.02.2015.године, 

донело је 
 

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), раздео 3, глава 3.06 - развој пољопривреде, програм 

0101 програм 5-развој пољопривреде, ПА 0002-подстицај пољопривредној производњи, 

функционална класификација 420, апропријација 78, ек.класификација 451-текуће субвенције 

за пољопривреду,  одобравају се средства Ахметагић Суади, у износу од 10.000,00 динара, на 

име награде, са припадајућим порезима и доприносима. 
    II Средства ће се реализовати преко благајне Општинске управе, у готовинском 

износу. 
   III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет. 
    IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 
именованој и архиви Општинског већа.  
    V  Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

број: 06-37 од 13.02.2015.године 
 

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                   Лазар Рвовић, дипл.правник,с.р. 

________________   
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 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине 

Прибој“,бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 13.02.2015.године, 

донело је 
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), раздео 3, глава 3.06 - развој пољопривреде, програм 

0101 програм 5-развој пољопривреде, ПА 0002-подстицај пољопривредној производњи, 

функционална класификација 420, апропријација 78, ек.класификација 451-текуће субвенције 

за пољопривреду,  одобравају се средства Грабовић Милки, у износу од 10.000,00 динара, на 

име награде, са припадајућим порезима и доприносима. 
   II Средства ће се реализовати преко благајне Општинске управе, у готовинском 

износу. 
  III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет. 
  IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 
именованој и архиви Општинског већа.  
   V  Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
број: 06-37 од 13.02.2015.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 13.02.2015.године, 

донело је 
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), раздео 3, глава 3.06 - развој пољопривреде, програм 

0101 програм 5-развој пољопривреде, ПА 0002-подстицај пољопривредној производњи, 

функционална класификација 420, апропријација 78, ек.класификација 451-текуће субвенције 

за пољопривреду,  одобравају се средства Алић Зејни, у износу од 10.000,00 динара, на име 

награде, са припадајућим порезима и доприносима. 
   II Средства ће се реализовати преко благајне Општинске управе, у готовинском 

износу. 
  III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет. 
  IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 
именованој и архиви Општинског већа.  
   V  Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
број: 06-37 од 13.02.2015.године 

 
                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Лазар Рвовић, дипл.правник,с.р. 
________________   
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 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине 

Прибој“,бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 13.02.2015.године, 

донело је 
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), раздео 3, глава 3.06 - развој пољопривреде, програм 

0101 програм 5-развој пољопривреде, ПА 0002-подстицај пољопривредној производњи, 

функционална класификација 420, апропријација 78, ек.класификација 451-текуће субвенције 

за пољопривреду,  одобравају се средства  Југовић Драгици, у износу од 10.000,00 динара, на 

име награде, са припадајућим порезима и доприносима. 
   II Средства ће се реализовати преко благајне Општинске управе, у готовинском 

износу. 
 III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет. 
  IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 
именованој и архиви Општинског већа.  
   V  Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
број: 06-37 од 13.02.2015.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 13.02.2015.године, 

донело је 
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), раздео 3, глава 3.06 - развој пољопривреде, 

апропријација 78, ек.класификација 451-текуће субвенције за пољопривреду, функција 420, 
одобравају се средства, Полимац Џенети, у износу од 10.000,00 динара, на име награде, са 

припадајућим порезима и доприносима. 
    II Средства ће се реализовати преко благајне Општинске управе, у готовинском 

износу. 
   III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет. 
   IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 
именованој и архиви Општинског већа.  
    V  Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
број: 06-37 од 13.02.2015.године 

 
                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Лазар Рвовић, дипл.правник,с.р. 
________________   
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 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине 

Прибој“,бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 13.02.2015.године, 

донело је 
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), раздео 3, глава 3.06 - развој пољопривреде, програм 

0101 програм 5-развој пољопривреде, ПА 0002-подстицај пољопривредној производњи, 

функционална класификација 420, апропријација 78, ек.класификација 451-текуће субвенције 

за пољопривреду,  одобравају се средства Сиповић Хикмети, у износу од 10.000,00 динара, на 

име награде, са припадајућим порезима и доприносима. 
   II Средства ће се реализовати преко благајне Општинске управе, у готовинском 

износу. 
  III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет. 
   IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 
именованој и архиви Општинског већа.  
    V  Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
број: 06-37 од 13.02.2015.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 04.03.2015. године, 

разматрало је захтев Алихоџић Нехрудина за новчану помоћ потребну за лечење и донело 
 

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), раздео 3, глава 3.05-социјална и дечја заштита, 

функција 090, апропријација 70, ек.класификација 472-средства за проширене видове 

социјалне помоћи, одобравају се средства Алихоџић Нехрудину, у износу од 50.000,00, на име 

помоћи. 
   II  За овај износ умањиће се апропријација 50-текућа буџетска резерва, а увећаће се 

апропријација 472-средства за проширене видове социјалне помоћи. 
  III   Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући 

рачун подносиоца захтева.  
  IV  Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет. 
   V  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 
Центру за социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.  
 VI    Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број:06-45 од 04.03.2015.године 
 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                   Лазар Рвовић, дипл.правник,с.р. 

 ________________ 
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 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине 

Прибој“,бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 04.03.2015. године, 

разматрало је захтев Лаковић Давора за новчану помоћ потребну за лечење и донело 
 

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), раздео 3, глава 3.05-социјална и дечја заштита, 

функција 090, апропријација 70, ек.класификација 472-средства за проширене видове 

социјалне помоћи, одобравају се средства  Лаковић Давору, у износу од 50.000,00, на име 

помоћи. 
   II  За овај износ умањиће се апропријација 50-текућа буџетска резерва, а увећаће се 

апропријација 472-средства за проширене видове социјалне помоћи. 
  III   Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући 

рачун подносиоца захтева.  
  IV  Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет. 
   V  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 
Центру за социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.  
 VI    Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број:06-45 од 04.03.2015.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 04.03.2015.године, 

разматрало је захтев Главаш Вере за новчану помоћ потребну за лечење и донело 
 

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), раздео 3, глава 3.05-социјална и дечја заштита, 

функција 090, апропријација 70, ек.класификација 472-средства за проширене видове 

социјалне помоћи, одобравају се средства Главаш Вери, у износу од 50.000,00, на име помоћи. 
   II  За овај износ умањиће се апропријација 50-текућа буџетска резерва, а увећаће се 

апропријација 472-средства за проширене видове социјалне помоћи. 
  III   Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући 

рачун подносиоца захтева.  
  IV  Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет. 
   V  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 
Центру за социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.  
 VI    Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број:06-45 од 04.03.2015.године 
 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                   Лазар Рвовић, дипл.правник,с.р. 
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________________   

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

Прибој“,бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 04.03.2015. године, 

разматрало је захтев Љубојевић Зорана за новчану помоћ потребну за подмиривање основних 

животних потреба  и донело 
 

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), раздео 3, глава 3.05-социјална и дечја заштита, 

функција 090, апропријација 70, ек.класификација 472-средства за проширене видове 

социјалне помоћи, одобравају се средства  Љубојевић Зорану, у износу од 30.000,00, на име 

помоћи. 
   II  За овај износ умањиће се апропријација 50-текућа буџетска резерва, а увећаће се 

апропријација 472-средства за проширене видове социјалне помоћи. 
  III   Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући 

рачун подносиоца захтева.  
  IV  Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 

финансије и буџет. 
   V  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, 
Центру за социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.  
 VI    Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 број:06-45 од 04.03.2015.године 

 
                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Лазар Рвовић, дипл.правник,с.р. 
________________   
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