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Члан 2. 

 Одлуку објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном листу општине 
Прибој“. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број 400-111 од 31.10.2016. године 

 
                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                              Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р. 

_______________________ 
 

 На основу члана 46. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој'', број 12/08), члана 100. 
Пословника о раду Скупштине (''Сл.лист Општине Прибој'', број 5/13), а у вези са чланом 18. став 1. 
тачка 10. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој'', број 12/08), Скупштина општине, на 
седници одржаној 31.10.2016. године,  доноси 
 

О Д Л У К У  
о начину пружања подстицаја оснивања нових привредних субјеката, отварању  нових радних 

места и подстицају нових пословних активности  на подручју општине Прибој 
 

Члан 1.  
  Овом Одлуком ближе се уређује поступак, начин пружања подстицаја оснивању нових 
привредних субјеката и отварању нових радних места, услови који субјекти треба да испуне и начин 
регулисања међусобних обавеза.  

Члан 2.  
 Имајући у виду обавезу Општине да доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног 
економског развоја, да се стара о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини, да 
промовише економске потенцијале Општине, да ради на олакшавању подстицања постојећих 
привредних субјеката и подстиче оснивање нових привредних субјеката и отварање нових радних 
места, а имајући у виду расположива средства планирана Одлуком о буџету општине Прибој за 2016. 
годину, овом Одлуком ближе уређује доделу планираних средстава постојећим субјектима, односно 
давање подстицаја нових привредних субјеката у 2016. години.  
 

Члан  3.  
 Подстицаје из члана 2. у 2016. години могу добити радници ФАП Корпорације који су статус 

радника изгубили у 2016.години и који имају намеру да средства добијена по основу овог подстицаја 
употребе за обављање  одређене привредне или друге делатности.  
 

Члан 4.  
 Радницима који испуњавају претходне услове, односно поднесу захтев за исплату подстицајних 
средстава, средства ће бити исплаћена у року утврђеном Уговором закљученим између Председника 
општине Прибој и корисника средстава за подстицај.  

Члан 5.  
 Висина средстава подстицаја представља производ основице која износи 100 еура у динарској 
противвредности и година оствареног радног стажа, а на основу евиденције достављене од стране 
послодавца ФАП Корпорације.  
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Члан 6.  
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Прибој'', а примењиваће се до 31.12.2016. године.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
Број: 02 – 88  од  31.10.2016. године 

 
 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                              Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р. 

____________________ 

 На основу 24. Закона о јавном окупљању ("Сл. гласник РС" бр. 6/2016), члана 46. став 1. 
тачка 7. Статута општине Прибој („Сл. лист Општине Прибој“, број 12/2008), Скупштина Општине 
Прибој, на седници одржаној 31.10.2016. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ НА КОЈИМА НИЈЕ 

ДОЗВОЉЕНО ОКУПЉАЊЕ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком одређују се простори на територији општине Прибој на којима није дозвољено 

окупљање из члана 6. став 1.  Закона о јавном окупљању. 
 

Члан 2. 
Окупљање није дозвољено на простору: 

 
- испред објеката Дома здравља Прибој и Опште болнице Прибој који се налазе у улицама: 
Прибојске чете, Лимска и Рифата Бурџевића 

- школских установа: Основна школа “Бранко Радичевић” Прибој; Основна школа “Десанка 
Максимовић” Прибој и издвојено одељење у Сјеверину; Основна школа “Вук Караџић” 
Прибој; Основна школа “9. мај” Саставци и издвојена одељења у Забрњици и Крајчиновићима; 
Основна школа “Никола Тесла” Бања и издвојена одељења у Калафатима и Мажићима; 
Основна школа “Благоје Полић” Кратово и издвојено одељење у Челицама; Гимназија Прибој 
и Машинско електротехничка школа Прибој  

- Предшколске установе “Невен” 
- испред објекта Министарства унутрашњих послова у Улици Вука Караџића и ватрогасног 
дома у Улици Трг Фапа 

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 
Прибој“. 

 
 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
  Број: 02 - 81  од 31.10.2016. године 

 
 

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Борис Мрдовић, дипл. правник 
____________________ 
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