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27.02.2013.године

I AКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На основу члана 46. став 1. тачка 7. Статута Општине Прибој (''Службени лист Општине Прибој'',
број 12/2008), а у вези са чланом 29. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', број: 72/09 и 52/11) и чланом 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских
установа и акта о мрежи основних школа (''Службени гласник РС'', број 80/10) Скупштина општине Прибој,
на седници одржаној 27.02.2013. године, донела је
О Д Л У К У
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ
О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
1. Ставља се ван снаге Одлука о мрежи основних школа на подручју општине Прибој 01 Број:61-24 од
24.12.2012. године на коју Министарство просвете, науке и технолошког развоја још увек није дало
сагласност.
2. Ступањем на снагу ове Одлуке обавезује се Општинска управа Прибој да покрене поступак
прибављања сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на подручју општине Прибој Број:6135 од 09.12.2011. године.
Ова Одлука ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 61-07 од 27.02.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић, спец.инж.ел., с.р.
_______________________
На основу члана 27. и 36. Закона о јавној својини ( „Службени гласник Републике Србије“, број
72/2011), члана 20. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и
члана 76. Статута општине Прибој ( „Службени лист општине Прибој“, број 12/2008 )Скупштина општине
Прибој на седници одржаној, дана 27.02.2013. године, донела је следећу
О Д Л У К У
Члан 1.
Преноси се право коришћења на непокретности која је у јавној својини општине Прибој, а коју чини
идеални део кат. парцеле број 1492 КО Сјеверин, површине 148 м2, и објекта ТВ репетитора који се налази
на тој парцели, са општине Прибој на Јавно предузеће „Емисиона техника и везе“.
Члан 2.
Овлашћује се председник општине Прибој, да у име општине Прибој, потпише уговор о преносу права
коришћења горе наведеног дела непокретности, са Јавним предузећем „Емисиона техника и везе“.
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Члан 3.
Ова Одлука се објављује у ''Службеном листу Општине Прибој''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 350 -19 од 27.02. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић, спец.инж.ел., с.р.
_______________________
На основу члана 39. Закона о равноправности полова (''Службени гласник РС'', број 104/09) и члана
131. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број 12/08), Скупштина општине Прибој на
седници одржаној 27.02.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу као
програмски основ за планирање у области родне равноправности.
Члан 2.
Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-11 од 27.02.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић, спец.инж.ел., с.р.
_______________________
На основу члана 35. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр. 111/09, 92/11 и
93/12), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 27.02.2013. године, донела је
О Д Л У К У
о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Прибој
за 2013. годину
I УСВАЈА СЕ План рада Штаба за ванредне ситуације општине Прибој за 2013. годину.
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-13од 27.02.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић, спец.инж.ел., с.р.
_______________________
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На основу члана 190. Устава Републике Србије (''Службени гласник РС'', број 83/06), члана 20. Закона
о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 131. Статута општине Прибој(''Сл.лист
општине Прибој'' број: 12/08), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 27.02.2013. године, доноси
ДЕКЛАРАЦИЈУ
ЗА ОПШТИНУ ПРИБОЈ БЕЗ ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА (ГМО)
Полазећи од чињенице да је локална самоуправа најближа решавању проблема животне средине;
Наглашавајући да је живот грађанки и грађана у средишту одрживог развоја наше локалне заједнице
и да се питања заштите животне средине најбоље решавају уз непосредно учешће грађана;
Свесна да ширење технологије генетичког инжињеринга, посебно трансгенетских метода у оквру
генетичког инжињеринга и генетичких модификација, и увођење (производња, промет и употреба), живих
ГМО и прoизвода од ГМО у нашу животну средину могу да нанесу непроцењиву штету по природну
разноврсност наше животне средине, као и да изазову несагледиве дугорочне ризике по здравље наших
грађана и грађанки;
Одлучна у намери да сачувамо биљне и животињске врсте које су основа наше здраве пољопривреде
и исхране;
Истичући да брани слободу избора семена и врста које гајимо као и независност наших
пољопривредника од произвођача и трговаца ГМО;
Уважавајући растућу забринутост грађана и грађанки у вези са непостојањем научне сигурности, а
као и услед недостајућих релевантних научних информација, закључака, истраживања и знања о ризицима и
последицама употребе ГМО и производа од ГМО по очување наших природних реусрса и утицаја на здравље
људи;
Решена да унапреди органску, контролисану традиционалну и конвенционалну пољопривреду,
посебно подржавајући право и слободу пољопривредника на природни одабир, класично оплемењивање и
укрштање, обнову и заштиту домаћих аутохтоних сорти;
Одговорна за добробит и здравље људи општине Прибој, руководећи се разумним начелима
предострожности,
Скупштина општине Прибој:
1. Проглашава територију општине Прибој за територију без производње односно гајења и промета
генетски модификованих организама (ГМО) и производа од генетски модификованих оргнизама
(производи од ГМО);
2. Обавезује Извршне органе и органе управљања општине Прибој да у складу са својим
овлашћењима допринесу спровођење слова и духа ове Декларације, посебно у делу старања о
заштити животне средине; заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта;
развоју и унапређењу туризма, угоститељства и трговине; здравственој заштити и планирању
развоја;
3. Позива Народну скупштину Србије и Владу Србије да и надаље примењује постојеће прописе из
ове области уз њихово прецизирање и усагалашавање и са ставовима ове Декларације и буду
привржени намери да Србија остане подручје без производње-односно гајења и промета ГМО и
производа од ГМО;
4. Обавезује се да ће:
- Сва питања у вези примене Декларације решавати уз непосредно учешће грађана;
- Доприносити примени постојећих прописа, планова и програма из ове области као и њиховом
прецизирању и усаглашавању са ставовима Декларације;
- Стварати услове за унапређење рада локалних органа, организација и институција неопходних
за примену прописа из ове области;
5. Придружује се и подржава представничка тела општина, регија и градова у Европској унији и
свету која су већ прогласила своје територије за територије без ГМО (GMO free zone) у жељи да
са њима развија сарадњу на овом пољу деловања и одговорности.
Декларацију објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02- 10 од 27.02.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић, спец.инж.ел., с.р.
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На основу члана 22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој'' бр.12/08), Скупштина
општине Прибој на седници одржаној, 27.02.2013. године донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ
ДОМА КУЛТУРЕ ''ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ'' ПРИБОЈ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план за 2013.годину Дома културе ''Пиво Караматијевић''
Прибој који је донео Управни одбор установе бр: 02-40 од 26.11.2012.године.
II

Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-12 од 27.02.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић, спец.инж.ел., с.р.
_______________________

На основу члана 68. став 1. и члана 100.став 4.Закона о заштити жиотне средине („Сл.гласник РС“
број 135/04 и 36/09), члана 46. Статута општине Прибој („Сл.лист Општине Прибој број 12/08“), члана
6.Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине општине Прибој („Службени лист
општине Прибој“ број 6/09), Скупштина општине Прибој на седници одржаној, дана 27.02.2013.године,
донела је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ
ПРИБОЈ ЗА 2013 . ГОДИНУ
I Овим Програмом одређује се намена коришћења средстава која се прикупљају у буџетском фонду
за заштиту и унапређење животне средине општине Прибој за 2013. годину.
II За реализацију овог Програма користиће се средства планирана Одлуком о буџету општине
Прибој за 2013.годину, за буџетски фонд за заштиту животне средине у износу од 3.500.000,00 динара.
Планирана средства ће се убирати по основу накнада за заштиту и унапређење животне средине у
складу са чланом 85, 85 а и 87. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04 и
36/09).
III Овим Програмом утврђује се динамика и намена трошења планираних средстава, тако да ће из
планираних средстава бити финансирани:
1.1.1. Програми и пројекти праћења стања животне средине на територији општине Прибој у складу
са чланом 69. Закона о заштити животне средине, стални и развојни, у износу од ------- 800.000 ,00 динара, и
то за мониторинг:
- праћење квалитета ваздуха
- праћење нивоа комуналне буке
- праћење квалитета површинских вода
- праћење квалитета земљишта
- мерења нејонизујућег зрачења
- мерења у животној средини по указаној потреби и по захтеву инспекције
Реализација ових Програма вршиће се преко овлашћених стручних организација, на основу закључених
уговора, у складу са позитивним прописима.
2. Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти као и суфинансирање истих-------1.700.000,00 динара и то:
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Пројекти рекултивације, уређење јавних површина и санације, управљање отпадом, управљање
енергијом као и други пројекти од интереса за општину реализују се на територији општине, а предлаже их
општина, јавна предузећа, стручне организације и установе.
Остале превентивне и подстицајне програме и пројекте за чијом се реализацијом укаже потреба.
Ови програми и пројекти биће реализовани у сарадњи са другим субјектима система заштите
животне средине.
1.
Инвестициони програми и пројекти од значаја за побољшање квалитета животне средине на
територији општине Прибој (суфинансирање у куповини опрме за заштиту животне средине, опремање
локација за сеоске мини депоније, набавка контејнера и друго) ---- 700.000,00 динара.
Ови програми и пројекти ће се реализовати на основу исказане потребе јавних предузећа преко
општине или на основу јавног конкурса .
Програми и пројекти невладиног сектора из области заштите животне средине -------200.000.00 динара.
Ови програми ће се реализовати на основу конкурса.
5. Образовне активности, едукација, штампање пропагандног материјала, промоција и јачање свести
о потреби заштите животне средине ----- 50.000,00 динара.
У циљу подизања нивоа образовања, јачање свести и популаризације заштите животне срединеопштина Прибој ће преко надлежног општинског органа из опредељених средстава, самостално или у
сарадњи са другим субјектима, финансирати или учествовати у финансирању организовања или учествовања
у предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, манифестацијама из области заштите и унапређења
животне средине и обележавању значајних датума и догађаја:
- сајмови екологије;
- обележавање светског дана животне средине;
- сајмови здраве хране и
- друге активности
1.
Пројекти који се односе на научно истраживачки рад у области заштите животне средине ------ 30.000,00 динара.
Ови програми ће се реализовати на основу јавног конкурса за које постоји потреба и интерес да се
реализују на подручју општине Прибој.
1.
Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине ---20.000,00
динара.
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању животне
средине и јачању свести о значају заштите животне средине јавност ће бити обавештена путем средстава
јавног информисања.
IV Финансирање, односно суфинансирање активности по овом програму вршиће се у зависности од
динамике прилива средстава у складу са Одлуком о буџетском фонду за заштиту животне средине општине
Прибој. Уколико се приходи не остварују у планираном износу финансирање активности по овом програму
вршиће се у проценту остварења примања, односно прихода буџетског фонда, по свим активностима.
V Општина ће финансирати пројекте на основу уговора или споразума о финансирању. Одобрење за
финансирање сваког појединачног програма или пројекта одобрава председник општине на предлог
Општинског већа.
VI Пријаве пројеката за финансирање достављају се општини Прибој, комисији коју образује
председник општине. Комисија врши оцену сагласности пројекта са програмом коришћења средстава за 2013
. годину и председнику општине доставља предлог за закључење уговора, односно споразума.
Састав и број чланова комисије одређује председник општине.
VII Стручне и административно техничке послове за реализацију програма и пројеката као и надзор
над извршавањем уговорених обавеза спроводи општинска управа општине Прибој.
VIII Општинско веће општине Прибој је, дужно да прибави сагласност Министарства за заштиту
животне средине на предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Прибој за 2013.годину.
IX Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине
објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 501 - 34 од 27.02.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић, спец.инж.ел., с.р.
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На основу члана 86. Статута оштине Прибој (''Сл. Лист општине Прибој'' број: 12/08) Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 27.02.2013. године донела је
О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I САМИР ГИБАНИЦА, разрешава се дужности члана Општинског већа општине Прибој.
II ЕЛВИР АВДИЋ, изабран је за члана Општинског већа општине Прибој.
III Решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
О б р а з л о ж е њ е:
Чланом 86. Статута општине Прибој прописано је :
''Заменик председника Општине, односно члан Општинског већа, може бити разрешен пре истека
времена на које је биран, на предлог председника Општине или најмање једне трећине одборника, на исти
начин на који је изабран.
Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника Општине или члана Општинског
већа, председник Општине је дужан да Скупштини општине поднесе предлог за избор новог заменика
председника Општине или члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.
Председник Општине, заменик председника Општине или члан Општинског већа који су разрешени
или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог председника Општине,
заменика председника Општине или члана Општинског већа.''
На седници Скупштине општине Прибој одржаној 27.02.2013. године, на предлог председника
Општине, Скупштина је разрешила Самира Гибаницу дужности члана Општинског већа и изабрала новог
члана Општинског већа Елвира Авдића .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број:02 - 9 од 27.02.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић, спец.инж.ел., с.р.
_______________________
На основу члана 35. Закона о култури (''Сл.гласник РС''бр.72/09) и члана 46. тачка 10.Статута
Општине Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' 12/08), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана
27.02.2013. године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ПРИБОЈ
I САВО ДЕРИКОЊИЋ, дипломирани археолог из Прибоја, именује се за директора Завичајног
музеја Прибој, на мандатни период од 4 године.
II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Решење објавити у ''Службеном листу Општине Прибој''.
Образложење
Чланом 35. Закона o култури прописано је да директора установе именује оснивач на основу
претходно спровденог јавног конкурса, на период од четири године и може бити поново изабран. Оснивач
именује директора на основу предлога управног одбора установе.
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Управни одбор Завичајног музеја Прибој на седници одржаној 26.12.2012. године поводом
спроведеног конкурса за избор и именовање директора Завичајног музеја Прибој, предложио је Скупштини
општине Прибој да именује Сава Дерикоњића за директора Завичајног музеја Прибој. Предложени кандидат
испуњава све услове предвиђене Законом.
Имајући у виду предње, као и чињеницу да је именовани на истим пословима радио и у претходном
мандату и да је те послове квалитетно и успешно обављао, одлучено је као у диспозитиву Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02 – 8 од 27.02. 2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић, спец.инж.ел., с.р.
_______________________
На основу члана 72. Статута Општине Прибој (Сл.лист општине Прибој број: 12/08), и члана 67.
Пословника Скупштине Општине Прибој, (''Сл.лист општине Прибој'' број:14/08), Скупштина општине
Прибој, на седници одржаној 27.02.2013.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПРЕДЛОГА
СИМБОЛА И ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I ОБРАЗУЈЕ се Комисија за припрему предлога симбола и празника општине Прибој, и у исту
именују:
3. ЉУБОМИР ШПИЦА, на предлог СПС-ПУПС
4. САФЕТ ЏИГАЛ, на предлог СДА
5. МАРКО ЈАЊУШЕВИЋ, на предлог СНС
6. ДРАГАН ЋЕТКОВИЋ,на предлог Покрета за Прибој
7. ДАЛИБОР ПУШОЊА, на предлог ДС-СПО
8. ВЕСНА ПЕЈОВИЋ, на предлог НС
9. ОЛГИЦА ЋУРИЋ, на предлог ДСС
10. АДЕЛ СЛАТИНА, на предлог СДП-ЛДП
II Председника и заменика председника Комисије бирају чланови , већином од укупног броја
чланова Комисије.
III Задатак Комисије је да Скупштини општине предложи изглед грба и заставе
општине
Прибој и датум који би био утврђен као Дан општине Прибој.
IV Рок за извршење задатка је 60 дана .
V Решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
Образложење
У члану 67. Пословника Скупштина општине прописано је:
''Скупштина оснива повремена радна тела актом којим се утврђују: назив радног тела и област за коју се
оснива, задаци радног тела, број и састав чланова радног тела, рок за извршење задатка, права и дужности
председника и чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела.''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02- 6 од 27.02.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић, спец.инж.ел., с.р.
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На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Сл.гласник РС'' број: 129/07), Скупштина општине
Прибој, на седници одржаној 27.02.2013.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И
СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА
У СТАЛНОМ САСТАВУ

I У Решењу о именовању, председника, чланова и секретара Општинске изборне комисије и
њихових заменика у сталном саставу број:113-75 од11.10.2012. године (''Сл.лист општине Прибој'' број: 9/12),
у тачки 10., врши се измена, тако што се уместо досадашњег члана Мерсихе Лугоње које је именована на
предлог Санџачке демократске партије, за члана Општинске комисије именује Мерсија Зековић на предлог
Санџачке демократске партије.
После тачке 12. додаје се нова тачка 13. која гласи:
''13. За члана, Живко Баковић, по предлогу Српског покрета обнове.
За заменика члана, Слободан Којадиновћ, по предлогу Демократске странке.''
II Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном листу Општине Прибој''.
О б р а з л о ж е њ е:
Чланом 14. Закона о локалним изборима између осталог (''Сл. гласник РС'' број 129/07) прописано је
да Изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање 6 чланова које именује Скупштина
јединице локалне самоуправе на предлог одборничких група у Скупштини јединице локалне самоуправе
сразмерно броју одборника.
Санџачка демократска партија поднела је захтев да се уместо досадашњег члана Мерсихе Лугоње,
именује Мерсија Зековић.
Председник Скупштине општине обавештен је у писаној форми о промени састава одборничке групе
Демократска странка - Српски покрет обнове, да је овој одборничкој групи приступила одборница Маријана
Бјелић, тако да ова одборничка група броји пет чланова.
С обзиром да одборничка група ДС-СПО има 5 чланова, а у складу са чланом 14. Закона о
локалним изборима,стекли су се услови да ова одборничка група сразмерно броју одборника предложи једног
члана, односно заменика члана Општинске изборне комисије.
У члану 13. Закона о локалним изборима прописано је да у решењу о именовању председника и
чланова органа за спровођење избора поред личног имена председника, односно члана мора бити наведена
његова политичка припадност или назив странке, односно, страначке коалиције на чији је предлог именован.
Имајући у виду горе наведено, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења допуштена је жалба Управном суду у Београду у року од 24 чaса
од доношења решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 013-1 од 27.02.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић, спец.инж.ел., с.р.
_______________________
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На основу члана 11. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Прибој (''Сл.лист
Општине Прибој'' бр. 1/09), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној данa, 27.02.2013. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у Управном одбору Фонда за развој пољопривреде општине Прибој:
1. ХАЈРО БЕЋИРОВИЋ, председник
2. ЗОРАН БЛАГОЈЕВИЋ, члан
II ИМЕНУЈУ СЕ дужности у Управном одбору Фонда за развој пољопривреде општине Прибој:
1. ЗОРАН БЛАГОЈЕВИЋ, председник
2. АМЕЛА САКОВИЋ, члан
III Мандат именованим траје до истека мандата Управног одбора .
IV Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој.
Образложење
Чланом 11. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Прибој (''Сл.лист Општине
Прибој'' бр.1/09) прописано је да председника и чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина
општине на период од 4 године.
Хајро Бећировић поднео је неопозиву оставку на функцију председника Управног одбора Фонда за развој
пољопривреде општине Прибој због преузимања послова на спровођењу Програма за повратак избеглих и
расељених Бошњака на територији општине Прибој. За председника је предложен Зоран Благојевић,
приватни предузетник, а за члана Амела Саковић, мaстер. прех. технологије.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02- 5 од 27.02.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић, спец.инж.ел., с.р.
_______________________
На основу члана 4.Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе општине Прибој (Сл.лист
општине Прибој бр.15/08 и 11/12) Скупштина општине Прибој на седници одржаној 27.02.2013. године
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I За чланове Савета за међунационалне односе општине Прибој именују се:
1. Никола Тошић, испред српског народа,
2. Осифор Кубуровић, испред српског народа,
3. Ернес Кулоглија, испред бошњачке националне мањине,
4. Едиб Калајић, испред муслиманске националне мањине.
II Савет за међунационалне односе општине Прибој има председника и заменика председника,које
бира на конститутивној седници из реда својих чланова.
III Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Прибој.
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Образложење:
Чланом 4. Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе општине Прибој прописано је :
''Савет има четири члана.
Представнике у Савету имају припадници српског народа, бошњачка национална мањина и
муслиманска национална мањина.
Припадници српског народа имају два члана , бошњачка национална мањина једног члана и
муслиманска национална мањина једног члана у Савету .
Скупштина општине бира чланове Савета за међунационалне односе међу истакнутим припадницима
српског народа и националних мањина.
Чланове Савета који су припадници националних мањина предлажу национални савети националне
мањине, а чланове Савета који су припадници националних мањина који немају национални савет
националне мањине и чланове српске националности, предлаже радно тело Скупштине општине надлежно за
административно-мандатна питања.
Савет има председника и заменика председника,које бира на конститутивној седници из реда својих
чланова.
Председник и заменик председника не могу бити припадници исте националне заједнице.''
Одбор за административно-мандатна питања Скупштине општине Прибој на седници одржаној
20.02.2013. годне предложио је да се за чланове Савета именују лица из тачке I диспозитива решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02 - 7 од 27.02.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић, спец.инж.ел., с.р.
_______________________
На основу члана 131. Статута општине Прибој („Службени лист“ општине Прибој 1/08), Скупштина
општине Прибој на седници одржаној дана 27.02.2013. године, донела је следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Захтева се да надлежне службе општине Прибој врше појачану инспекцију лица која обављају
делатност без такси таблица и такси легитимација и спроводе мере скидања таблица и подношења
пријава против тих лица.
II Захтева се да надлежне службе општине Прибој уз кординацију са таксистима врше контролу рада
на црно најмање два пута недељно.
III. Закључак објавити у Службеном листу општине Прибој
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-14 од 27.02.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић, спец.инж.ел., с.р.
_______________________
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II АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 23.01.2013.године, размотрило је стање у
oбласти образовања , пре свега, са аспекта Мреже основних школа на територији општине Прибој и донело
ЗАКЉУЧАК
Покреће се Иницијатива за измену Одлуке о Плану мреже основних школа на подручју општине
Прибој, која није ступила на снагу, и на коју Министарство још увек није дало сагласност, па се из разлога
целисходности повлачи захтев за давање сагласности на Одлуку о Плану мреже основних школа на подручју
општине Прибој 01 број: 61-24 од 24.12.2012. године
Повлачењем захтева за давање сагласности за сада остаје на снази претходна Одлука, а од
Министарства просвете Веће тражи писану гаранцију да се рационализација Мреже основних школа у
општини Прибој неће спроводити, све док не буду равноправно третиране све школске установе са подручја
Златиборског округа, а и шире.
Закључак објавити у „Сл.листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-12 од 23.01.2013.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.
_______________________
На основу члана 4. став 1. Одлуке о буџету општине за 2013 годину („Сл. лист Општине Прибој“,
број: 12/2012) и члана 26. Пословника о раду Општинског већа општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“,
број: 16/08), на седници одржаноj 18.02.2013. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о расподели средстава за спортске клубове и манифестације
1.Средства утврђена Одлуком о буџету општине Прибој за 2013. годину („ Сл. лист општине Прибој“,
број: 12/2012 ), раздео 3. функција 810-Услуге рекреације и спорта, глава 3.02 апропријација 169. – Средства
за спортске клубове и манифестације, у укупном изнoсу од 20.000.000,00 динара, распоређују се по
корисницима у следећим износима:
Редн
и

КОРИСНИК
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рукометни клуб''Прибој''
Фудбалски клуб ''ФАП''
Кошаркашки клуб
''Прибој''
Одбојкашки клуб
''Прибој'' (м)
Одбојкашки
клуб''Прибој''(ж)
Атлетски клуб „Фап“
Карате клуб „ Фап“
Кошаркашки клуб
„Драмини“

Износ.
5.000.000,00
5.450.000,00
4.000.000,00
950.000,00
350.000,00
900.000,00
450.000,00
150.000,00
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
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Карате клуб „Обилић“
Шах клуб „Фап“
Тениски клуб
„Прибој“1880
ЖПК „Љесковац“
Стрељачки клуб
„Прибој“
СД „Соко-Лим“
Фитнес клуб „Глик“
Манифестације и
програми
Коришћење спортских
објеката, Спортског
центра Прибој
Коришћење Градске
спортске дворане
Укупно
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50.000,00
350.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00

600.000,00

1.200.000,00
20.000.000,00

2. Одлуку о могућности коришћења спортских објеката по клубовима, односно који клуб ће
користити објекте Спортског центра, а који Градску спортску дворану, донеће Управни одбор Спортског
савеза.
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 рачун 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. Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Средства утврђена Одлуком о буџету општине Прибој за 2013. годину („ Сл. лист општине Прибој“,
број: 12/2012),раздео 3. функција 810-Услуге рекреације и спорта, глава3.02 апропријација 169. – Средства за
спортске клубове и манифестације, у укупном изнoсу од 20.000.000,00 динара су планирана 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 приказанојатабели.
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
број: о6 -41 од 18.02.2013.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.
_______________________
На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 19.11.2012.године, разматрало је захтев Радомира
Ћирковића за новчану помоћ потребну за накнаду штете која је проузрокована пожаром и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2013.годину („Сл.лист
општине Прибој“,број:12/2012), раздео 3, функција 130-опште услуге, апропријација 37, ек.класификација
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499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Радомиру Ћирковићу, у износу од 25.000,00 динара,
на име накнаде штете.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се
апропријација 36,ек.класификација 484 –елементарне непогоде.
III
Средства ће се пребацити на текући рачун подносиоца захтева,број:250-41600161415092,Еuro bank EFG.
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
број:06-41 од 18.02.2013.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.
____________________________
На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већ („Сл.лист општине Прибој“,бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 18.02.2013.године, разматрало је захтев Ненада и
Мирјане Поповић за новчану помоћ потребну за лечење стерилитета и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2013.годину („Сл.лист
општине Прибој“,број:12/2012), раздео 3, функција 130-опште услуге, апропријација 37, ек.класификација
499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Ненаду и Мирјани Поповић, у износу од 150.000,00
динара, на име помоћи за лечење стерилитета.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се
апропријација 73,ек.класификација 472-подстицај наталитета.
III
Средства ће се пребацити 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, подносиоцу
захтева и архиви Општинског већа.
VI
Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-41 од 18.02.2013.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.
_______________________
На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 18.02.2013. године, разматрало је захтев Крста и Наде
Недовић за новчану помоћ потребну за вантелесну оплодњу и донел
РЕШЕЊЕ
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I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2013.годину(„Сл.лист
општине Прибој“,број:12/2012), раздео 3, функција 130-опште услуге, апропријација 37, ек.класификација
499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Недовић Крсту и Нади, у износу од 150.000,00 динара,
на име помоћи за вантелесну оплодњу.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се
апропријација 73, ек.класификација 472-подстицај наталитета.
III
Средства ће се реализовати на текући рачун подносиоца захтева број:200-11394434-05,
Поштанска штедионица.
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
број:06-41 од 18.02.2013.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.
_______________________
На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 18.02.2013.године, разматрало је захтев Лидије Зец за
новчану помоћ потребну за лечење стерилитета и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2013.годину(„Сл.лист
општине Прибој“,број:12/2012), раздео 3, функција 130-опште услуге, апропријација 37, ек.класификација
499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Лидији Зец, у износу од 150.000,00 динара, на име
помоћи за лечење стерилитета.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се
апропријација 73,ек.класификација 472-подстицај наталитета.
III
Средства ће се пребацити 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, подносиоцу
захтева и архиви Општинског већа.
VI
Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-41 од 18.02.2013.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.
_______________________
На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 18.02.2013.године, разматрало је захтев Бојане и
Горана Цвркотића за новчану помоћ потребну за вантелесну оплодњу и донело
РЕШЕЊЕ
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I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2013.годину („Сл.лист
општине Прибој“,број:12/2012), раздео 3, функција 130-опште услуге, апропријација 37, ек.класификација
499-текућа буџетска резерва, опредељују се средства Бојани и Горану Цвркотићу, у износу од 150.000,00
динара, на име помоћи за вантелесну оплодњу.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се
апропријација 73, ек.класификација 472-подстицај наталитета.
III
Средства ће се пребацити на текући рачун подносиоца захтева, број:205-1001526844628-54,
Комерцијална 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
број:06-41 од 18.02.2013.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.
_______________________
На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 26.02.2013.године, разматрало је захтев Бобана и
Биљане Милићевић за новчану помоћ потребну за вантелесну оплодњу и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2013.годину(„Сл.лист
општине Прибој“,број:12/2012), раздео 3, функција 130-опште услуге, апропријација 37, ек.класификација
499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Бобану и Биљани Милићевић, у износу од 150.000,00
динара, на име помоћи за вантелесну оплодњу.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се
апропријација 73, ек.класификација 472-подстицај наталитета.
III
Средства ће се пребацити на текући рачун подносиоца захтевa.
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
број:06-55 од 26.02.2013.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р.
_______________________
По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да су се у Одлуци о буџету општине
Прибој за 2013. годину објављеној у „Службеном листу општине Прибој“, број: 12/2012 поткрале грешке, па
се даје
ИСПРАВКА
Одлуке о буџету општине Прибој за 2013. годину, која гласи:
-У члану 4. раздео 3, функција 820-Услуга културе, апропријација 112, економска класификација 415накнаде запосленим у колони 7- средства из сопствених извора број „3.840,00“ брише се.

Број 1
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- У члану 4. раздео 3, функција 911-Предшколско образовање, апропријација 179, економска
класификација 425-текуће поправке и одржавање у колони 7- средства из сопствених извора број
„510.000,00“ брише се и на истој апропријацији и економској класификацији у колони 9- укупна брише се
„0,00“.
- У члану 4. раздео 3, функција 620-Развој заједнице- текуће субвенције за развој заједнице у колони 2
- апропријација уписује се број „230.1“, у колони 3- економска класификација уписује се број „451“.
- У члану 4. раздео 3, функција 500-Заштита животне средине, у реду- укупно за главу, у колони 4,
број „3.07“ замењује се бројем „3.08“.
-У члану 32 број „15.000.000,00“ замењује се бројем „20.000.000,00“
- Из Одељења за друштвене делатности, буџет и финансије -
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