Година 2016 Број 6

Прибој, 16.06.2016. године

Излази по потреби
Рок за рекламацију 10 дана

I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу члана 8. Пословника Скупштине општине Прибој (''Службени лист општине
Прибој'', број 5/13), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 15.06.2016. године,
донела је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Верификациони одбор у саставу:
1. Драган Ћосић, председавајући Одбора, испред изборне листе '' Александар
Вучић – Србија побеђује'',
2. Дијана Радовић, члан Одбора, испред изборне листе ''Социјалистичка партија
Србије-Ивица Дачић,
3. Алма Сарачевић, члан Одбора, испред изборне листе ''СДА Санџака-БДЗ
Санџака'';

II
Верификациони одбор на основу Извештаја Општинске изборне комисије о
спроведеним изборима утврђује да ли су подаци из Уверења о избору сваког одборника
истоветни са подацима из Извештаја Општинске изборене комисије и да ли су Уверења издата
од надлежног органа и о томе подноси Извештај Скупштини општини.

III

Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-28 од 15.06.2016. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Хајро Бећировић,с.р.

____________________

Број 6/2016

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

На основу члана 56. став 5. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'' број: 129/07
и 54/11), и члана 9. Пословника Скупштине општине Прибој (Сл. лист општине Прибој број:
5/13), Верификациони одбор Скупштине општине Прибој дана 15.06.2016. године подноси
И З В Е Ш Т А Ј
Верификациони одбор Скупштине општине Прибој на основу извршеног увида у
Извештај Општинске изборне комисије о спроведним изборима за одборнике Скупштине
општине Прибој који су одржани 24. априла 2016. године и Уверења о избору одборника
Скупштине општине Прибој издатих од стране Општинске изборне комисије, утврђује да су
подаци из уверења одборника истоветни са подацима из Извештаја Општинске изборне
комисије и предлаже Скупштини општине Прибој да потврди мандате одборницима и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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Лазар Рвовић
Крсто Јањушевић
Сања Мановић
Злата Кириџић
Драган Ћосић
Станислава Пенезић
Зоран Цвркотић
Саша Василић
Милада Пантовић
Желимир Бацетић
Свето Вилотић
Снежана Нијемчевић
Лука Цвијовић
Здравко Никачевић
Душица Раковић
Миливоје Перуничић
Славиша Бабић
Ивана Гудурић
Милорад Којадиновић
Владан Јеремић
Милица Радовић
Славиша Шушањ
Јасмин Хоџић
Адел Слатина
Маријана Бјелић
Борис Мрдовић
Здравко Пешут
Дијана Радовић
Милован Стојкановић
Јасминко Тоскић
Миралем Гогалић
Мула Зилџовић
Шевко Полимац
Хајро Бећировић
Фахрудин Алагић
Алма Сарачевић
Муамер Хасанагић

Број 6/2016
38.
39.
40.
41.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Синбад Ћеловић
Вујадин Радовић
Драгослав Бајовић
Светлана Перовић
ВЕРИФИКАЦИОНИ ОДБОР
1. Драган Ћосић, председавајући,с.р.
2. Дијана Радовић, члан,с.р.
3. Алма Сарачевић, члан,с.р
___________________

На основу члана 56. став 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број
129/07 и 54/11) и члана 10. Пословника Скупштине општине Прибој (''Службени лист општине
Прибој'', број 14/08), Скупштина општине Прибоја на седници одржаној 15.06.2016. године,
донела је
О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I

На основу Извештаја Верификационог одбора потврђују се мандати одборницима и то:
1. Лазар Рвовић
2. Крсто Јањушевић
3. Сања Мановић
4. Злата Кириџић
5. Драган Ћосић
6. Станислава Пенезић
7. Зоран Цвркотић
8. Саша Василић
9. Милада Пантовић
10. Желимир Бацетић
11. Свето Вилотић
12. Снежана Нијемчевић
13. Лука Цвијовић
14. Здравко Никачевић
15. Душица Раковић
16. Миливоје Перуничић
17. Славиша Бабић
18. Ивана Гудурић
19. Милорад Којадиновић
20. Владан Јеремић
21. Милица Радовић
22. Славиша Шушањ
23. Јасмин Хоџић
24. Адел Слатина
25. Маријана Бјелић
26. Борис Мрдовић
27. Здравко Пешут
28. Дијана Радовић
29. Милован Стојкановић
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
30. Јасминко Тоскић
31. Миралем Гогалић
32. Мула Зилџевић
33. Шевко Полимац
34. Хајро Бећировић
35. Фахрудин Алагић
36. Алма Сарачевић
37. Муамер Хасанагић
38. Симбад Ћеловић
39. Вујадин Радовић
40. Драгослав Бајовић
41. Светлана Перовић

II

Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48
часова од дана доношења одлуке Скупштине општине Прибој
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02- 29 од 15.06.2016. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Хајро Бећировић,с.р.
_____________________

На основу члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи / ''Сл. гласник РС'' бр.129/07/
и члана 51. став 1.Статута Општине Прибој /''Сл. лист општине Прибој'' бр.12/08 / Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 15.06.2016. године , донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I БОРИС МРДОВИЋ, дипломирани правник , изабран је за председника Скупштине
општине Прибој .
II Мандат председника Скупштине општине Прибој траје 4 /четири/ године.
III Решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
Образложење
Чланом 38. став 3. Закона о локалној самоуправи прописано је да се председник
Скупштине општине , на предлог најмање 1/3 одборника , бира из реда одборника, на време од
четири године, тајним гласањем , већином гласова од укупног броја одборника .
На седници Скупштине општине Прибој одржаној 15.06.2016. године на предлог 20
одборника , за председника Скупштине општине Прибој већином гласова од укупног броја
одборника изабран је Борис Мрдовић , одборник са изборне листе '' Социјалистичка партија
Србије - Ивица Дачић.''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-30 од 15.06.2016. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Хајро Бећировић,с.р
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

На основу члана 52. Статута Општине Прибој /''Сл. лист општине Прибој'' бр.12/08 ) ,
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 15.06.2016.године донела је
О Д Л У К У
О РАДНО - ПРАВНОМ СТАТУСУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ПРИБОЈ
I Борис Мрдовић , председник Скупштине општине Прибој, је на сталном раду у
општини.
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
Образложење
Чланом 52. Статута Општине Прибој /''Сл. лист општине Прибој'' бр.12/08 ) прописано
је да председник Скупштине општине може бити на сталном раду у Општини. Приликом
избора председника Скупштине,Скупштина доноси и одлуку о радно-правном статусу
председника Скупштине општине
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-31 од 15.06.2016. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Хајро Бећировић,с.р.
____________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи / ''Сл. гласник РС''
бр.129/07/ и члана 54. Статута Општине Прибој /''Сл. лист општине Прибој'' бр. 12/08/
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 15.06.2016. године , донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I МУЛА ЗИЛЏОВИЋ изабрана је за заменика председника Скупштине општине
Прибој .
II Мандат заменика председника Скупштине општине Прибој траје 4 /четири/ године.
III Решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
Образложење
Чланом 39. став 2. Закона о локалној самоуправи прописано је да се заменик
председника Скупштине општине бира на исти начин као и председник Скупштине ,односно,
на предлог најмање 1/3 одборника , из реда одборника, на време од четири године, тајним
гласањем , већином гласова од укупног броја одборника .
На седници Скупштине општине Прибој одржаној 15.06.2016. године, на предлог 20
одборника , за заменика председника Скупштине општине Прибој већином гласова од укупног
броја одборника изабрана је Мула Зилџовић, одборница са изборне листе '' Санџачка
демократска партија- Др.Јасминко Тоскић ''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02 - 37 од 15.06.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић, дипл.правник
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

На основу члана 40.став 2. Закона о локалној самоуправи / ''Сл. гласник РС''
бр.129/07/ и члана 55. став 2. Статута Општине Прибој /''Сл. лист општине Прибој'' 12/08/
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 15.06.2016. године , донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I ЂОРЂЕ ДУЈОВИЋ, дипломирани правник, поставља се за секретара Скупштине
општине Прибој на период од 4 /четири/ године.
II Решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
Образложење
Чланом 40.став 2. Законом о локалној самоуправи и чланом 55. став 2. Статута Општине
прописано је да се секретар Скупштине општине поставља на предлог председника Скупштине
на период од четири године .
На седници Скупштине општине одржаној 15.06.2016. године на предлог председника
Скупштине , Скупштина општине је за секретара Скупштине општине поставила Ђорђа
Дујовића, дипломираног правника .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02 - 32 од 15.06.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић,дипл.правник,с.р.
_____________________
На основу члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи /''Сл. гласник РС'' бр. 129/07 / и
члана 74. Статута Општине Прибој /''Сл. лист општине Прибој'' 12/08/ , Скупштина општине
Прибој на седници одржаној 15.06.2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I ЛАЗАР РВОВИЋ, дипломирани правник, изабран је се за председника општине
Прибој .
II

Мандат председника општине Прибој траје 4 /четири/ године.

III Решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
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Образложење

Чланом 43.став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да председника општине,
бира Скупштина општине из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем ,
већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине . Председник Скупштине
општине предлаже кандидата за председника општине.
На седници Скупштина општине Прибој одржаној 15.06.2016. године на предлог
председника Скупштине општине Прибој , Скупштина општине већином гласова од укупног
броја одборника, за председника општине Прибој изабрала је Лазара Рвовића , одборника са
изборне листе ''Александар Вучић – Србија побеђује.''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-33 од 15.06.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић,дипл.правник,с.р.
____________________
На основу члана 43. став 2. и 4. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' број :129/07)
и члана 74. став 4. Статута Општине Прибој (''Сл. лист општине Прибој'' 12/08) , Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 15.06.2016. године, донела је
Р ЕШ Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I САША ВАСИЛИЋ, спец.инж.електротехнике, изабран је за заменика председника општине
Прибој.
II Мандат заменика председника општине Прибој траје 4 /четири/ године.
III Решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
Образложење
Чланом 43. став 2. и 4. Закона о локалној самоуправи прописано је да председник
општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља
своју дужност. Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика
председника општине из реда одборника , кога бира Скупштина општине на исти начин као и
председника општине .
На седници Скупштине општине Прибој одржаној 15.06.2016.године на предлог
кандидата за председника општине , Скупштина општине Прибој већином гласова од
укупног броја одборника за заменика председника општине Прибој изабрала је Сашу
Василића, одборника са изборне листе ''Александар Вучић – Србија побеђује.''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02 - 34 од 15.06.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић,дипл.правник,с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

На основу члана 45.став 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' број: 129/07) и
члана 77. став 4. Статута Општине Прибој (''Сл. лист општине Прибој'' бр.12/08) ,Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 15.06.2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I За чланове Општинског већа општине Прибој изабрани су:
1. ГОРАН ТОКОВИЋ
2. ДРАГО ДРОБЊАКОВИЋ
3. НЕНАД ПЕНЕЗИЋ
4. НОВКО ПРИЈОВИЋ
5. МУАМЕР ХАСАНАГИЋ
6. ПРЕДРАГ ТЕРЗИЋ
7. МИРАЛЕМ ГОГАЛИЋ
8. СТЕФАН СРБЉАНОВИЋ
9. ФАХРУДИН АЛАГИЋ
II Мандат чланова Општинског већа Општине Прибој траје 4 /четири/ године.
III Решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
О б р а з л о ж е њ е:
Чланом 45. Закона о локалној самоуправи прописано је да Општинско веће чине
председник Општине , заменик председника Општине, као и чланови Општинског већа чији је
број утврђен Статутом Општине и које бира Скупштине општине на период од четири године ,
тајним гласањем , већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Општинског
већа предлаже кандидат за председника Општине . Председник Општине је председник
Општинског већа. Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.
На седници Скупштине општине Прибој одржаној 15.06.2016. године на предлог
кандидата за председника Општине , Скупштина општине Прибој већином гласова од укупног
броја одборника изабрала је чланове Општинског већа општине који су наведени у
диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-35 од 15.06.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић,дипл.правник,с.р.
___________________
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и 5. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС''
број:129/07 и 54/11 ),Скупштина општине Прибој на седници одржаној 15.06.2016.године
донела је
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборницима Скупштине општине Прибој :
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1. Лазару Рвовићу, са изборне листе ''Александар Вучић – Србија побеђује'', престао
мандат одборника због избора на функцију председника општине.
2. Саши Василићу, са изборне листе ''Александар Вучић – Србија побеђује'', престао
мандат одборника због избора на функцију заменика председника општине .
3. Муамеру Хасанагићу,са изборне листе ''СДА Санџака – БДЗ Санџака, престао мандат
одборника због избора на функцију члана Општинског већа.
4. Миралему Гогалићу, са изборне листе '' Санџачка демократска партија- Др.Јасминко
Тоскић'' , престао мандат одборника због избора на функцију члана Општинског већа.
5. Фахрудину Алагићу ,са изборне листе ''СДА Санџака – БДЗ Санџака, престао мандат
одборника због избора на функцију члана Општинског већа.
6. Здравку Пешуту, са изборне листе
'' Социјалистичка партија Србије - Ивица
Дачић'',престао мандат због подношења усмене оставке.
7. Дијани Радовић, са изборне листе
'' Социјалистичка партија Србије - Ивица
Дачић'',престао мандат због подношења усмене оставке.
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
О б р а з л о ж е њ е:
На седници Скупштине општине Прибој одржаној 15.06.2016. године из реда одборника
изабрани су Лазар Рвовић за председника Општине и Саша Василић за заменика председника
Општине. На истој седници изабрани су Муамер Хасанагић, Миралем Гогалић и Фахрудин
Алагић чланови Општинског већа из реда одборника.Одборници Здравко Пешут и Дијана
Радовић на седници су поднели усмену оставку.
Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи прописано је да председнику општине и
заменику председника општине избором на ове функције престаје одборнички мандат.
Чланом 45. став 8. Закона о локалној самоуправи прописано је да одборнику који буде
изабран за члана општинског већа престаје одборнички мандат.
Чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима прописано је да одборнику
престаје мандат пре истека времена на који је изабран подношењем оставке.
Чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима прописано је да одборнику
престаје мандат пре истека времена на који је изабран ,преузимањем посла, односно функције
које су , у складу са Законом неспојиве са функцијом одборника.
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
Број: 02-36 од 15.06. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Борис Мрдовић,дипл.правник,с.р.
9|Страна

Број 6/2016

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

На основу члана 15. став 1. тачкa 10. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС''
број:129/07 и 54/11 ), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 15.06.2016.године
донела је
OДЛУКУ
I
Усваја се Извештај Општинске изборне комисије о спроведеним изборима за
одборнике Скупштине општине Прибој који су одржани 24. априла 2016. године

II

Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02 - 27 од 15.06.2016. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Хајро Бећировић,с.р.
__________________

II АКТА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
На основу члана 15. став 1. тачка 10. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС''
број:129/07 и 54/11), Општинска изборна комисија на седници одржаној 09.05.2016. године
,подноси
ИЗВЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ПРИБОЈ КОЈИ СУ ОДРЖАНИ 24.04.2016. ГОДИНЕ
I Избори за одборнике скупштина општина које је расписао председник Народне
скупштине Републике Србије, Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина
јединица локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' број: 23/16) одржани су 24.04.2016. године.
II У складу са Законом о локалним изборима поднето је укупно једанаест изборних
листа и то:
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Назив изборне листе

2
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
ЈАСМИН ХОЏИЋ – ПРИБОЈ ЈЕ И НАШ ГРАД – МАРИЈАНА
БЈЕЛИЋ
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ – ИВИЦА ДАЧИЋ
САНЏАЧКА ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – Др ЈАСМИНКО
ТОСКИЋ
СДА САНЏАКА – БДЗ САНЏАКА
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ПРИБОЈ
ДСС – ДВЕРИ – ВУЈАДИН ВУЈО РАДОВИЋ
Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Број
кандидата на
изборној
листи
3
41
15
36
41
14
16
28
14

Број 6/2016
9.
10.
11.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА – НЕНАД ПОПОВИЋ
ГРУПА ГРАЂАНА ''ЗА ОПСТАНАК ФАП-а'' – МИРОСЛАВ
МРШЕВИЋ
ГРУПА ГРАЂАНА ''ЗА ЖИВОТ ПРИБОЈА''

14
16
14

По пријему изборног материјала са 48 бирачких места Општинска изборна комисија
утврдила је :
-да је у извод из бирачког списка уписано ..............................................

28256

-да је гласало на бирачком месту ...............................................................

14198

-да је гласало ван бирачког места...............................................................

354

-да је примљено укупно гласачких листића...............................................

28248

-да је неважећих гласачких листића..........................................................

486

-да је важећих гласачких листића...............................................................

14066

-

Да су изборне листе освојиле следећи број гласова:

Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Назив изборне листе

2
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
ЈАСМИН ХОЏИЋ – ПРИБОЈ ЈЕ И НАШ ГРАД – МАРИЈАНА
БЈЕЛИЋ
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ – ИВИЦА ДАЧИЋ
САНЏАЧКА ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – Др ЈАСМИНКО
ТОСКИЋ
СДА САНЏАКА – БДЗ САНЏАКА
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ПРИБОЈ
ДСС – ДВЕРИ – ВУЈАДИН ВУЈО РАДОВИЋ
Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА – НЕНАД ПОПОВИЋ
ГРУПА ГРАЂАНА ''ЗА ОПСТАНАК ФАП-а'' – МИРОСЛАВ
МРШЕВИЋ
ГРУПА ГРАЂАНА ''ЗА ЖИВОТ ПРИБОЈА''

Број гласова
кoje
je изборна
листа добила
3
5864
1056
1318
1057
1368
665
1008
547
171
612
418

III
На основу броја освојених гласова Општинска изборна комисија је у складу са
чланом 41. Закона о локалним изборима извршила расподелу мандата применом система
највећег количника.
Изборне листе ''Демократска странка Прибој'', ''Др Војислав Шешељ - Српска
радикална странка'', ''Српска народна партија–Ненад Поповић'', Група грађана '' За опстанак
Фап-а – Мирослав Мршевић'' и Група грађана '' За живот Прибоја'', нису добиле 5% гласова од
укупног броја бирача који су гласали и исте не учествује у расподели мандата.
На основу резултата избора утврђених у тачки II извештаја, Општинска изборна
комисија утврдила је да изборним листама припада следећи број мандата :
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Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број мандата
које
је добила
изборна
листа
3
22

Назив изборне листе

2
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
ЈАСМИН ХОЏИЋ – ПРИБОЈ ЈЕ И НАШ ГРАД – МАРИЈАНА
БЈЕЛИЋ
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ – ИВИЦА ДАЧИЋ
САНЏАЧКА ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – Др ЈАСМИНКО
ТОСКИЋ
СДА САНЏАКА – БДЗ САНЏАКА
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ПРИБОЈ
ДСС – ДВЕРИ – ВУЈАДИН ВУЈО РАДОВИЋ
Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА – НЕНАД ПОПОВИЋ
ГРУПА ГРАЂАНА ''ЗА ОПСТАНАК ФАП-а'' – МИРОСЛАВ
МРШЕВИЋ
ГРУПА ГРАЂАНА ''ЗА ЖИВОТ ПРИБОЈА''

3
4
4
5
3
-

IV Чланом 43. Закона о локалним изборима прописано је да ће изборна комисија јединице локалне
самоуправе најкасније у року од 10 дана од дана објављивања укупних резултата избора све добијене
мандате са изборне листе доделити кандидатима по редоследу на изборној листи, почев од првог
кандидата са листе.
Општинска изборна комисија доделила је мандате одборника ,следећим кандидатима:
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Име и презиме
Лазар Рвовић
Крсто Јањушевић
Сања Мановић
Злата Кириџић
Драган Ћосић
Станислава Пенезић
Зоран Цвркотић
Саша Василић
Милада Пантовић
Желимир Бацетић
Свето Вилотић
Снежана Нијемчевић
Лука Цвијовић
Здравко Никачевић
Душица Раковић
Миливоје Перуничић
Славиша Бабић
Ивана Гудурић
Милорад Којадиновић
Владан Јеремић
Милица Радовић
Славиша Шушањ
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Година
рођења
1969.
1981.
1987.
1954.
1955.
1981.
1967.
1968.
1960.
1974.
1970.
1966.
1963.
1961.
1982.
1949.
1980.
1979.
1984.
1977.
1990.
1971.

занимање
Дипломирани правник
Дипл.инг. менаџмента
Новинар
Правник у пензији
Просветни радник
Стручни сарадник у ТОП
Инструктор вожње
Спец.инж.електр.
Медицинска сестра
Референт у ТИЦ
Поштар
Мед.сестра
Радник
Дипл.социјални радник
Дипломирани географ
Дипломирани економ.
Приватни предузетник
Здравствени радник
Возач
Електротехничар
Дипломирани економ.
Бравар

Пребивалиште
и адреса стана
Бања бб
Вука Караџића бб
12.Јануара бб
Лимска 8
В. Влаховића 108
Вука Караџића 2
С. Ковачевића 167
Д. Савића 47
Бања
Бања
Батковићи
29.Октобра бб
Крајчиновићи
Лимска 26
Вука Караџића 32
Немањина 70
Годушки пут 2
Кратово
Рабреновачки пут
Д. Савића 45
Бучје бб
С. Ковачевића 147

Број 6/2016
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ЈАСМИН ХОЏИЋ – ПРИБОЈ ЈЕ И НАШ ГРАД – МАРИЈАНА БЈЕЛИЋ
Ред.
Име и презиме
број
1. Јасмин Хоџић
2. Адел Слатина
3. Маријана Бјелић

Година
рођења
1983.
1977.
1975.

занимање
Дипл. политиколог
Доктор медицине
Дипломирани педагог

Пребивалиште
и адреса стана
Немањина 29
Меше Селимовића 7
Немањина 44

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ – ИВИЦА ДАЧИЋ
Ред.
број
1.
2.
3.
4.

Име и презиме
Борис Мрдовић
Здравко Пешут
Дијана Радовић
Милован Стојкановић

Година
рођења
1977.
1965.
1989.
1953.

занимање
Мастер правник
Дипл. економиста
Дипл. политиколог
Професор физ.васпитања

Пребивалиште
и адреса стана
Лимска 31
М. Селимовића 3
Ул. ЖФТ бр. 39
Д. Савића 29

САНЏАЧКА ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – Др ЈАСМИНКО ТОСКИЋ
Ред.
број
1.
2.
3.
4.

Име и презиме
Јасминко Тоскић
Миралем Гогалић
Мула Зилџовић
Шевко Полимац

Година
рођења
1961.
1961.
1952.
1961.

занимање
Лекар специјалиста
Комерцијалиста
Пензионер
Машински техничар

Пребивалиште
и адреса стана
Д. Савића 33
Рифата Бурџевића 8
Пролетерска 17
Саве Ковачевића 139

СДА САНЏАКА – БДЗ САНЏАКА
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Хајро Бећировић
Фахрудин Алагић
Алма Сарачевић
Муамер Хасанагић
Синбад Ћеловић

Година
рођења
1949.
1961.
1986.
1978.
1963.

занимање
Дипл. инг. технологије
Дипл. инг. машинства
Бакалеурат соц. рада
Приватни предузетник
Дипл. економиста

Пребивалиште
и адреса стана
Калафати
Немањина 40
Саве Ковачевића 69
Годушки пут бб
Десетачки пут 16

ДСС – ДВЕРИ – ВУЈАДИН ВУЈО РАДОВИЋ
Ред.
Име и презиме
број
1. Вујадин Радовић
2. Драгослав Бајовић
3. Светлана Перовић

Година
рођења
1964.
1951.
1972.

занимање
Приватни предузетник
Дипломирани правник
Машински техничар

Пребивалиште
и адреса стана
Сјеверин
Радничка 9
В.Влаховића 7

V
Општинска изборна комисија je у складу са Законом,изабраним одборницма издала
уверење о избору одборника Скупштине општине Прибој.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 013 - 67 од 09.05.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Радош Крушкоња, дипл. правник,с.р.
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III АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 79. став 11. Статута општине Прибој („Сл.лист општине Прибој“ ,
број:12/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној телефонским путем, дана
28.03.2016.године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Прибој
I Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој
прганизацији и систематизацији радних места у Општинској управи Прибој, 02 број:110-1 од
25.03.2016.године.
II Решење објавити у „Сл.листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број:06-55 од 28.03.2016.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.правник,с.р.
__________________
На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл.гласник
РС'', бр.41/09 и 53/10), и члана 79. Статута општине Прибој, (''Сл.лист општине Прибој'' бр.
12/08), Општинско веће општине Прибој на седници одржаној 31.03.2016.године, донело је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке оснивању Савета за безбедност саобраћаја на путевима
1. У Одлуци оснивању Савета за безбедност саобраћаја на путевима (''Сл.лист
општине Прибој'' бр. 12/08), у тачки 2. подтачка 2, уместо речи '' Миланко
Ћирковић'' треба да стоје речи '' Видосав Цвијовић''.
2. Одлуку објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
3. Ова Одлука ступа на снагу 8(осмог) дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016.године,
разматрало је захтев Комарица Радише и Радане Иконић за новчану помоћ потребну за
вантелесну оплодњу и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.04-социјална и дечја заштита, програм 0901,
програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001-социјалне помоћи, функционална
класификација 040, ек.класификација 472-вантелесна оплодња, апропријација 89, одобравају се
средства Комарица Радиши и Иконић Радани, у износу од 185.000,00 динара, на име помоћи.
II
Средства ће се пребацити на текући рачун подносиоца захтева.
III
Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности,
финансије и буџет.
IV
Обавезују се подносиоци захтева да, по утрошку средстава, доставе доказ о наменском
трошењу истих..
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:06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016.године,
разматрало је захтев Марковић Слађане и Зорана за новчану помоћ потребну за вантелесну
оплодњу и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.04-социјална и дечја заштита, програм 0901,
програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001-социјалне помоћи, функционална
класификација 040, ек.класификација 472-вантелесна оплодња, апропријација 89, одобравају се
средства Марковић Слађани и Зорану, у износу од 185.000,00 динара, на име помоћи.
II
Средства ће се пребацити на текући рачун подносиоца захтева.
III
Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности,
финансије и буџет.
IV
Обавезују се подносиоци захтева да, по утрошку средстава, доставе доказ о наменском
трошењу истих..
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:06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016. године,
разматрало је захтев Горана Такића за новчану помоћ потребну за објављивање музичког
албума групе“Хелм“ из Прибоја. и донело
РЕШЕЊЕ
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
Такић Горану из музичке групе“Хелм“, у износу од 150.000,00 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016. године,
донело је решење којим се одобравају средства ЈКП “Услуга“ за плаћање трошкова набавке и
испоруке хидрофорског постројења са уградњом за станаре ул. Лимска 34.
РЕШЕЊЕ
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 средста
ЈКП “Услуга“, у износу од 355.392,00 динара.
II За овај износ умањиће се апропријација 60 - текућа буџетска резерва, а увећаће сe
раздео 4, глава 4.01, програм 0602, програм 15-лок.,самоуправа, ПА 0001-функционисање
лок.самоуправе, функција 130, апропријација 63 , економска класификација 512-машине и
опрема.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности,
финансије и буџет, а средства ће се пребацити на жиро рачун рачун ЈКП “Услуга“.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, ЈКП
“Услуга“ и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016. године,
донело је решење којим се одобравају средства СЗР “Зеленац“ за плаћање рачуна број:59/16 од
15.02.2016.године, по основу преузетог материјала потребног за чишћење просторија
пословног простора који је предат на употребу Министарству унутрашњих послова - Гранична
полиција Прибој.
РЕШЕЊЕ
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
СЗР “Зеленац“, у износу од 17.768,00 динара.
II За овај износ умањиће се апропријација 60 - текућа буџетска резерва, а увећаће сe
раздео 4, глава 4.01, програм 0602, програм 15-лок..самоуправа, ПА 0001-функционисање
лок.самоуправе, функција 130, апропријација 54 , економска класификација 426-материјал.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности,
финансије и буџет, а средства ће се пребацити на жиро рачун рачун СЗР“Зеленац“.
IV Решење доставити:Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, СЗР
“Зеленац“ и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016.године,
разматрало је захтев Божовић Бране и Драгише за новчану помоћ потребну за вантелесну
оплодњу и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2016.годину („Сл.лист
општине Прибој“, број:6/2015), раздео 4, глава 4.04-социјална и дечја заштита, програм 0901,
програм 11-социјална и дечја заштита, ПА 0001-социјалне помоћи, функционална
класификација 040, ек.класификација 472-вантелесна оплодња, апропријација 89, одобравају се
средства Божовић Брани и Драгиши, у износу од 185.000,00 динара, на име помоћи.
II
Средства ће се пребацити на текући рачун подносиоца захтева.
III
Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности,
финансије и буџет.
IV
Обавезују се подносиоци захтева да, по утрошку средстава, доставе доказ о наменском
трошењу истих..
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:06-57 од 31.03.2016.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник,с.р.
17 | С т р а н а

Број 6/2016

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине
Прибој“,бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 31.03.2016. године,
разматрало је захтев Милинковић Стаке за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
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
Милинковић Стаки, 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016. године,
разматрало је захтев Васовић Владете за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
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
Васовић Владети, 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016. године,
разматрало је захтев Караосмановић Хедије за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
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
Караосмановић Хедији, 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016. године,
разматрало је захтев Пријовић Зорана за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
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
Пријовић Зорану, 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016. године,
разматрало је захтев Чочовић Цмиље за новчану помоћ потребну за куповину куповину
лежајева за спавање за два сина са посебним потребама и донело
РЕШЕЊЕ
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
Чочовић Цмиљи, 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016. године,
разматрало је захтев Видовић Винка за новчану помоћ потребну за накнаду штете за заклану
стоку и донело
РЕШЕЊЕ
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
Видовић Винку, у износу од 100.000,00 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016. године,
разматрало је захтев Жарковић Здравка за новчану помоћ потребну за лечење болесне ћерке и
донело
РЕШЕЊЕ
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
Жарковић Здравку, 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016. године,
разматрало је захтев Биришић Татјане за спонзорство у штампању збирке песама“Песме
универзума“ и донело
РЕШЕЊЕ
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
Биришић Татјани, 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 жиро рачун штампарије ГДС “ЛАВ“.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник,с.р.
21 | С т р а н а

Број 6/2016

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине
Прибој“,бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 31.03.2016. године,
разматрало је захтев Кујунџић Велиборке за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
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
Кујунџић Велиборки, у износу од 15.000,00 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016. године,
разматрало је захтев Пријовић Светлане за новчану помоћ потребну за лечење болесне ћерке и
донело
РЕШЕЊЕ
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
Пријовић Светлани, 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016. године,
разматрало је захтев Лучић Снежане за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
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
Лучић Снежани, 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016. године,
разматрало је захтев Манојловић Милана за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
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
Манојловић Милану, 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016. године,
разматрало је захтев Међуселац Мухарема за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
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
Међуселац М ухарему, 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016. године,
разматрало је захтев Лисица Зорана за новчану помоћ потребну за лечење болесне ћерке и
донело
РЕШЕЊЕ
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
Лисица Зорану, 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016. године,
разматрало је захтев Пожега Фикрета за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
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
Пожега Фикрету, 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016. године,
разматрало је захтев Анџић Милана за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
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
Анџић Милану, 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016. године,
разматрало је захтев Дробњаковић Велисава за новчану помоћ потребну за довршетак радова
на породичној кући и донело
РЕШЕЊЕ
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
Дробњаковић Велисаву, у износу од 100.000,00 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016. године,
разматрало је захтев Османчевић Рама за новчану помоћ потребну за накнаду штете за угинулу
стоку и донело
РЕШЕЊЕ
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
Османчевић Раму, у износу од 100.000,00 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016. године,
разматрало је захтев Туркушић Дамира за новчану помоћ потребну за регулисање трошкова
сахране за преминулу мајку и донело
РЕШЕЊЕ
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
Туркушић Дамиру, 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016. године,
разматрало је захтев Бајрамовић Хидајете за новчану помоћ потребну за регулисање трошкова
сахране за преминулог супруга и донело
РЕШЕЊЕ
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
Бајрамовић Хидајети, 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016. године,
разматрало је захтев Саковић Нермина за новчану помоћ потребну за регулисање трошкова
сахране за преминулу мајку и донело
РЕШЕЊЕ
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
Саковић Нермину, 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.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 31.03.2016. године,
разматрало је захтев Спајић Јовице за новчану помоћ потребну за припреме за Светски
ултрамаратонски куп у Индији и донело
РЕШЕЊЕ
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
Спајић Јовици, 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-57 од 31.03.2016.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник,с.р.
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Република Србија
Општина Прибој
Општинско веће општине Прибој
01 број: 06-62
датум:06.04.2016.године
Прибој
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа општине Прибој („Сл.лист
општине Прибој“) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 06.04.2016.године,
донело је
ЗАКЉУЧАК
Даје се сагласност заинтересованим власницима летњих башти и покретних објеката
(тезга, апарат за сладолед, апарат за кокице, расхладна комора) које су биле постављене у 2015.
години, да исте могу поставити и у 2016. години.
Веће неће дати сагласност за постављање летњих башти и покретних објеката по
новоподнетим захтевима, уколико то право подносиоци захтева нису имали у 2015. години.
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 13.04.2016. године,
разматрало је захтев Шалипур Милоша за новчану помоћ потребну за рахабилитационо лечење
родитеља и донело
РЕШЕЊЕ
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
Шалипур Милошу, 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-73 од 13.04.2016.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 22.04.2016. године,
разматрало је захтев Поповић Драгана за новчану помоћ потребну за подмиривање основних
животних потреба и донело
РЕШЕЊЕ
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
Поповић Драгану, 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-81 од 22.04.2016.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 22.04.2016. године,
разматрало је захтев Џелиловић Џејле за новчану помоћ потребну за наставак лечења сина и
донело
РЕШЕЊЕ
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
Џелиловић Лејли, у износу од 150.000,00 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-81 од 22.04.2016.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 22.04.2016. године,
разматрало је захтев Слађане Јоксимовић за новчану помоћ у покривању дела трошкова
сахране покојног супруга и донело
РЕШЕЊЕ
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
Јоксимовић Слађани, у износу од 350.000,00 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-81 од 22.04.2016.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 22.04.2016. године,
донело је решење којим се одобравају средства СУР “Палма“ за плаћање рачуна број:0504/16
од 14.04.2016.године, за коктел поводом отварања Регионалног центра Пограничне полиције
и донело
РЕШЕЊЕ
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
СУР “Палма“, у износу од 150.000,00 динара.
II За овај износ умањиће се апропријација 60 - текућа буџетска резерва, а увећаће сe
раздео 4, глава 4.01, програм 0602, програм 15-лок..самоуправа, ПА 0001-функционисање
лок.самоуправе, функција 130, апропријација 52 , економска класификација 423-услуфе по
уговору.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности,
финансије и буџет, а средства ће се пребацити на жиро рачун рачун СУР“Палма“.
IV Решење доставити:Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, СУР
“Палма“ и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-81 од 22.04.2016.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 22.04.2016. године,
донело је решење којим се одобравају средства СТУР “Мерак“ за плаћање фактуре број:
0071/2016 од 06.02.2016.године, за услуге ручка поводом посете гостију из Министарства
унутрашњих послова, у износу од 7.330,00 динара и донело
РЕШЕЊЕ
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
СТУР “Марак“, у износу од 7.330,00 динара.
II За овај износ умањиће се апропријација 60 - текућа буџетска резерва, а увећаће сe
раздео 4, глава 4.01, програм 0602, програм 15-лок..самоуправа, ПА 0001-функционисање
лок.самоуправе, функција 130, апропријација 52 , економска класификација 423-услуге по
уговору.
III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности,
финансије и буџет, а средства ће се пребацити на жиро рачун рачун СУР“Палма“.
IV Решење доставити:Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, СТУР
“Мерак“ и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-81 од 22.04.2016.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник,с.р.
___________________
На основу члана 2. и члана 9. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор
програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета Oпштине Прибој, предлога Одлуке
Комисије за спровођење јавног конкурса за финасирање пројеката удружења грађана и
невладиних организација из буџета Oпштине Прибој за 2016. годину, Општинско веће пштине
Прибој, на седници одржаној дана 20.05.2016.године, донело је
ОДЛУКУ
о избору програма за финансирање пројеката Удружења грађана и невладиних
организација из буџета Општине Прибој за 2016. годину
Општина Прибој ће финансирати следеће Пројекте:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама.....................800.000,00
Друштво за церебралну и дечју парализу „Прибој“........................................ 1.950.000,00
Удружење „Лисна стена“ ....................................................................................200.000,00
Удружење РВИППБ ............................................................................................. 250.000,00
“Сачувајмо село”...................................................................................................200.000,00
КУД Прибој–ФАП ................................................................................................ 200.000,00
Женска иницијатива Прибој......................................................................... ....... 100.000,00
Удружење грађана “Грин 3”...................................................................... ......... 100.000,00
Мој град Прибој........................................................................................... .........100.000,00
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10. Удружење бораца народно-ослободилачког рата ........................................ ...100.000,00
11. Удружење предузетника.................................................................................. ...200.000,00
12. Агрономски центар ........................................................................................ .. .200.000,00
13. ХО Стара Рашка.............................................................................................. ....100.000,00
14. Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида.................................. .. 100.000,00
15. Српско удружење “Ћирилица” Београд................................................... ...... 100.000,00
16. Еколошки покрет Лим Прибој.......................................................................... 100.000,00
17. Удружење грађана“Прибојска иницијатива за младе и умрежавање цивилног
сектора”................................................................................................................100.000,00
Наведени пројекти су у складу са законом, Правилником о начину, поступку и
критеријумима за избор програма од јавног интереса да доделу средстава из буџета Oпштине
Прибој и Јавним конкурсом за финансирање пројеката Удружења грађана и невладиних
организација из буџета Општине Прибој за 2016. годину.
Образложење
Предложени пројекти су у складу са јавним интересима и доприносе успешном
остваривању и спровођењу стратешких циљева и планова Општине Прибој.
Наведени пројекти пружају услуге које јавна управа није довољно развила, а
подносиоци пројеката имају развијене капицитете за пружање истих, лакше утврђују и
препознају потребе одређених група, бржи и шири приступ корисницима, укључивање
волонтера, смањење трошкова. Наведени прелог одлуке донет је у складу са чланом 38. Закона
о удружењима, чланом 56. Закона о буџетском систему, као и Законом о локалној самоуправи.
Располагање одговарајућим капацитетима, број чланова, усмеравање програма ка
већем броју корисника, већи резултати у односу на предожене трошкове, успешност у
реализацији пројеката, подстицање друштвене солидарности, самопомоћи, помоћ лицима у
специфичним друштвеним ситуацијама су били приоритетни критеријуми којих се Комисија
држала приликом одлучивања о предложеним програмима.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-97 од 20.05.2016.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 20.05.2016.године,
разматрало је захтев Дома културе “Пиво Караматијевић“ Прибој за новчана средства потребна
за учешће предствае „Чаршија“ на Међународном фестивалу у Кочанима и донело
РЕШЕЊЕ
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
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130, апропријација 60, ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства
Дому културе“Пиво Караматијевић“ Прибој, у износу од 150.000,00 динара, на име помоћи.
II За овај износ умањиће се апропријација 60 -текућа буџетска резерва, а увећаће сe
раздео 4, глава 4.10.1- Дом културе, програм 1201, програм 13- развој културе, ПА 0002подстицај културном и уметничком стваралаштву, функција 820, економска класификација
423, апропријација 145- услуге по уговору.
III Решење ће реализовати Општинска управа- Одељење за друштвене делатности,
финансије и буџет, а средства ће се пребацити на жиро рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,
подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-97 од 20.05.2016.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 20.05..2016.године,
разматрало је захтев Општинске изборне комисије за додатна средства за спровођење избора
2016.године и донело
РЕШЕЊЕ
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 Општинској изборној комоисији, у износу од 164.000,00 динара.
II За овај износ умањиће се апропријација 60- текућа буџетска резерва, а увећаће сe
раздео 1, глава 1.02- одржавање избора, ПА 0001- функционисање локалне самоуправе- опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, функција 160, економска класификација 423,
апропријација 14- услуге по уговору.
III Решење ће реализовати Општинска управа- Одељење за друштвене делатности,
финансије и буџет, а средства ће се пребацити на жиро рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,
подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-97 од 20.05.2016.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 20.05.2016.године,
разматрало је захтев Општинске изборне комисије за додатна средства за спровођење избора
2016.године и донело
РЕШЕЊЕ
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
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0602, програм 15- локална самоуправа, ПА 0001- функционисање локалне самоуправе,
функција 130, апропријација 60, ек.класификација 499- текућа буџетска резерва, одобравају се
средства Општинској изборној комоисији, у износу од 894.800,00 динара.
II За овај износ умањиће се апропријација 60- текућа буџетска резерва, а увећаће сe
раздео 1, глава 1.02- одржавање избора, ПА 0001- функционисање локалне самоуправе- опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, функција 160, економска класификација 416,
апропријација 12- накнада члановима комисије и бирачких одбора..
III Решење ће реализовати Општинска управа- Одељење за друштвене делатности,
финансије и буџет, а средства ће се пребацити на жиро рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,
подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-79 од 20.05.2016.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 20.05.2016. године,
разматрало је захтев Станковић Горана за новчану помоћ потребну за учешће ћерке Станковић
Ксеније на прослави часописа „Лепота и здравље“ и донело
РЕШЕЊЕ
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
Станковић 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-79 од 20.05.2016.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник
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На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине
Прибој“,бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 02.06.2016. године,
разматрало је захтев Радовић Јелисаве за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
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 средствва
Радовић Јелисави, 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, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 број: 06-111 од 02.06.2016.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл.правник,с.р.
__________________
III АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
број:129/07) и члана 76. став 1. тачка 10., а у вези са чланом 95. Статута општине Прибој
(„Сл.лист општине Прибој“, број:12/08), Председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ОБЛАСТ
РАЗВОЈА ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
I За помоћника Председника општине за област развоја омладине и спорта поставља се
МИРОСЛАВ БУКВИЋ, електротехничар из Прибоја, на период од 4 (четири) године.
II Запослени остварује права и обавезе из радног односа у Општинској управи Прибој
даном ступања на рад, а дужан је ступити на рад 16.06.2016.године, осим ако је из оправданих
разлога спречен.
III Општинска управa дужна је пријавити запосленог на обавезно социјално осигурање,
у законом прописаном року.
IV Решење је коначно.
36 | С т р а н а

Број 6/2016

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Чланом 58. Закона о локалној самоуправи прописано је да Председник општине може
имати помоћнике, да су исти запослени у Општинској управи, да се постављају за поједине
области и да их поставља Председник општине. Такође је прописано да може бити постављено
највише 3 (три) помоћника.
Статутом општине Прибој , у члану 76., прописано је да Председник општине, између
осталог, поставља и разрешава помоћнике Председника општине.Такође, чланом 95. Статута
дат је правни основ за доношење овог Решења и ближе прописани услови.
По престанку функције, постављено лице из става 1. диспозитива овог Решења
остварује права у складу са позитивним прописима који дефинишу ову област.
Имајући у виду надлежности Општине у области развоја омладине и спорта,
Председник оптшине, на основу претходно циираних одредби Закона о локалној самоуправи ,
поставља Помоћника за област развоја омладине и спорта.. Постављено лице за област развоја
омладине и спорта обавља послове из ове области, предлаже пројекте и сачињава мишљења у
вези са питањима која су од значаја за развој у овој области, подноси извештај Председнику
општине о стању у области развоја омладине и спорта, иницира доношење прописа из ове
области, а врши и друге послове прописане Атом о систематизацији радних места у
Општинској управи.
Законом о раду прописано је да запослени остварује права и обавезе из радног односа
даном ступања на рад и да се дан ступања на рад утврђује актом послодавца или међусобним
договором, па је на основу истог одлучено као у тачки 3. диспозитива Решења.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у
року од 30 дана од дана доношења истог.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
01 број:112-22 од 16.06.2016.године

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