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02.09.2009.године

I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'' број:16/97 и 42/98),
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 02.09.2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП''УСЛУГА'' ПРИБОЈ
О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ВОДУ И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА
I Даје се сагласност на одлуку Управног одбора ЈКП ''Услуга'' Прибој о повећању цена
комуналних услуга за воду и изношење смећа за 8 % ,број одлуке: 233 од 18.02.2009 године.
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-34 од 02.09.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр. Витомир Пијевац, с.р.
________________
На основу члана 83. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број 12/08),
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 02.09.2009. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2009. ГОДИНЕ

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског већа општине Прибој за период јануар-јун
2009. године.

II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-18 од 02.09.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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Мр. Витомир Пијевац, с.р.
________________
На основу члана 28. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број 12/08),
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 02.09.2009. године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ПРИМАЊИМА И
ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА И ИЗДАЦИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР-ЈУН 2009. ГОДИНЕ

I

II

УСВАЈА СЕ Извештај о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима
и издацима буџета општине Прибој за период јануар-јун 2009. године.
Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-18 од 02.09.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр. Витомир Пијевац, с.р.
__________________

На основу члана 69б. став 3. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне
сигурности грађана (''Сл.гласник РС''број: 36/91... 115/05), Скупштина општине Прибој, на седници
одржаној дана 02.09.2009.године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРИБОЈ
I ЗОРАН ПОЛИЋ , дипломирани правник ,именује се за директора Центра за социјални рад
Прибој ,на мандатни период од четри године.
II Решење објавити у ''Службеном листу Општине Прибој''.
Образложење
Директору Центра за социјални рад Прибој истекао је четворогодишњи мандат.
Чланом 69б. став 3. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана
прописнао је: ''Директора центра за социјални рад именује општина, односно град, на основу
конкурса, а по прибављеном мишљењу управног одбора центра и сагласности министарства
надлежног за социјална питања, односно надлежног органа аутономне покрајине''.
Управни одбор Центра за социјални рад Прибој на седници одржаној 30.06.2009. године
поводом спроведеног конкурса за избор и именовање директора Центра за социјални рад Прибој,
предлаже Скупштини општине Прибој да Зорана Полића именује за директора Центра за социјални
рад Прибој. Предложени испуњава све услове конкурса предвиђене Законом, а као досадашњи
директор Центра за социјални рад Прибој успешно је обавља ту функцију.
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Министарство рада и социјалне политике својим дописом од 06.07.2009.бр:119-01-123/200909 сагласно је да се на дужност директора Центра за социјални рад Прибој, именује Зоран Полић,
дипл.правник
Имајући у виду стручне, радне и моралне квалификације предложеног кандидата
одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број:119-2 од 02.09.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр. Витомир Пијевац, с.р.
___________________
На основу члана 12. став 1 и 2. Закона о jaвним предузећима и обављању делатности од
општег интереса (''Сл.гласник РС'' број: 108/05), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној
дана 02.09.2009.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈКП ''УСЛУГА'' ПРИБОЈ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Управног одбора ЈКП '' Услуга'' :
1. РАДЕ ШАПОЊИЋ, заменик председника
2. ЈУСУФ АЛАГИЋ, члан
3. МУХАМЕД ДЕЛИЋ, члан
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора ЈКП '' Услуга'' :
1. ШУКРИЈА ИБРАГИЋ
2. ЗЕХБО КАРЛИЦА
3. МИЛАНКА ДОЛАШ
III Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој.
Образложење
Чланом 12. став 1 и 2. Закона о jaвним предузећима и обављању делатности од општег интереса
прописано је да ''Председника и чланове управног одбора јавног предузећа именује и разрешава
оснивач. Представници запослених предлажу се на начин утврђен статутом''.
Представници запослених у ЈКП ''Услуга'' одржали су изборе за чланове Управног одбора у складу
са статутом предузећа и предлажу оснивачу да у складу са законом и Одлуком о оснивању ЈКП
''Услуга'', донесе решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора из реда запослених.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01Број : 02-35 од 02.09.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНE ОПШТИНЕ
Мр. Витомир Пијевац, с.р.

___________________
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На основу члана 15. став 1 и 2. Закона о jaвним предузећима и обављању делатности од
општег интереса (''Сл.гласник РС'' број: 108/05), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној
дана 02.09. 2009. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП '' УСЛУГА '' ПРИБОЈ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Надзорног одбора ЈКП '' Услуга'':
1. ЉУБОМИР МИЛИЋЕВИЋ, заменик председника
2. ЗЕХБО КАРЛИЦА, члан
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног одбора ЈКП ''Услуга'' :
1. САФЕТ ЏИГАЛ
2. МИЛОМИР ГОРДИЋ
III Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој.
Образложење
Чланом 12. став 1 и 2. Закона о jaвним предузећима и обављању делатности од општег интереса
прописано је да ''Председника и чланове надзорног одбора јавног предузећа именује и разрешава
оснивач. Представници запослених предлажу се на начин утврђен статутом''.
Представници запослених у ЈКП ''Услуга'' одржали су изборе за чланове надзорног одбора у
складу са статутом предузећа и предлажу оснивачу да у складу са законом и Одлуком о оснивању
ЈКП ''Услуга'',донесе решење о разрешењу и именовању чланова надзорног одбора из реда
запослених.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-36 од 02.09. 2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНE ОПШТИНЕ
Мр. Витомир Пијевац, с.р.
______________
На основу чланова 53. став 2. и 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Сл.гласник РС''бр.58/04, 62/04), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној
02.09.2009.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ''
I Разрешава се СВЕТОЗАР ЈЕЧМЕНИЦА, дужности члана Школског одбора ОШ ''Бранко
Радичевић''.
II Именује се СЛОБОДАН ДЕЛИЋ, за члана Школског одбора ОШ ''Бранко Радичевић''
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Прибој''.
Образложење
Законом о основама система образовања и васпитања ''Сл.гласник РС'' број: 62/03), у члану 52.
прописано је да је школски одбор орган управљана у школи.
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Чланом 53. став 2. истог Закона прописано је да чланове органа управљања установе именује
и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а председника бирају чланови већином гласова
од укупног броја чланова органа управљања. Истим чланом прописано је да орган управљања
установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Чланом 54.
Закона прописано је да Скупштина општине може разрешити члана шлокског одбора пре истека
мандата, на иницијативу овлашћеног предлагача. Наставничко веће као овлашћени предлагач на
седници одржаној 03.06.2009. године, уместо Светозара Јечменице коме је престао радни однос у
школи због одласка у пензију, предложило је да се испред запослених у школи у школски одбор
именује Слободан Делић, наставник историје .
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број:61-10 од 02.09.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНE ОПШТИНЕ
Мр. Витомир Пијевац, с.р.
________________
На основу члана 20. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број:129/05),
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 02.09.2009. године, разматрајући економско
привредну ситуацију у општини Прибој а уважавајући чињенице:
1. Да стање у општини зависи од тога како раде привредне организације – предузећа и да
разговор на ову тему не може бити од значаја и имати ефеката ако се не зна стање у
предузећима, извршење њихових обавеза према буџету, те програмска оријентација као
реакција на пословно-тржишно окружење;
2. Да је питање „ФАП-а“ посебно значајно за општину Прибој, јер су на „ФАП“ наслоњени
програми већине других предузећа у Прибоју (Седишта, Аутоопрема Полиестера... и
др.);
3. Да су председник Општине и председник СО-е Прибој, дана 03.09.2008. године тј. одмах
по доласку на власт, а у намери да помогну пословању „ФАП-а“, упутили писмо
Управном одбору „ФАП-а“ и генералном директору „ФАП-а“, којим су тражили једно
место за члана Управног одбора испред јединице локалне смаоуправе, односно СО-е,
наглашавајући да је у претходном сазиву СО-е г-дин Милићевић Миленко био члан УО
„ФАП-а“. „ФАП“, односно његова управа није имала воље да прихвати овај предлог,
чиме је СО-е и општина елиминисана из могућности да превентивно помогне „ФАП-у“,
у оквиру надлежности општине и СО.;
4. Да је буџет општине Прибој умањен, са каматом, за око 250 милиона динара, због тога
што „ФАП“ не плаћа порезе и доприносе, а Влада Републике Србије није овај новац
надоместила компензационим трансферним средствима;
5. Да је Министарство економије и регионалног развоја незаконским начином избацило
општину Прибој из реда најнеразвијенијих општина, чиме је привреда Прибоја
изгубила могућност приступа Фонду за развој, а истовремено општина Прибој
оптерећена већим процентом суфинансирања пројеката који би евентуално били
подржани средствима НИП-а, због чега је председник Општине упутио Министарству
економије и регионалног развоја ''ПРИГОВОР НА ПРОГРАМ РАЗВОЈА
НЕРАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА'' са прилогом ''УПОРЕДНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА
ПРИГОВОР ЗА ПРОГРАМ РАЗВОЈА НЕРАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА'' ;
6. Да је задња седница Скупштине акционара „ФАП-а“ одржана 20.06.2006. године, дакле
пре три године и да се, упркос проблемима које оптерећују ово акционарско друштво,
није више састајала. Задња седница Скупштине акционара „ФАП-а“ одржана је
20.06.2006. године није имала на дневном реду тачке које су уобичајене за акцинарска
друштва, посебно у делу пословне политике, њених циљева, те програма развоја и
производње;
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7. Да су председник Општине и председник СО-е дана 24.06.2009. године, поштујући
захтеве одборника да се разговара на тему економског стања и стања привреде у
Прибоју, упутили писма фирмама: „ФАП-у“, „Епоксиду“, „12. .јануару“, „Полиестеру“,
А.Д.“ Седишта“, са молбом да се одговори на одређена питања чиме би се стекла слика и
припремио материјал за расправу на седници СО-е о стању и перспективи наше
привреде; Одговори су добијени само од „Полиестера“,“ Епоксида“ и „Седишта“, а
„ФАП“ и „12. јануар“ нису одговорили на писмо. ;
8. Да се једино зна, оно што је физички видно,да је садашњи годишњи обим производње
„ФАП-а“ (иако не постоје санкције било које врсте) сведен на једнодневни из почетка
деведестих година;
9. Да се једино зна, оно што је физички видно, да је продата имовина „ФАП-а“ у Прибоју
(Мостина, Пицерија, Пијаца, Академик, Стари експрес, Шах клуб,);
10. Да мањински акционари „ФАП-а“не знају шта је са имовином „ФАП-а“ у Ауторемонту,
Рекреатурсу, Јумбес банци, ЕХИМ банци, ЈУ банци, ФФБ-у и у Замбији;
11. Да мањински акционари „ФАП-а“ не знају шта је са имовином (потраживањем)“ФАПа“ у Замбији.Питање се посебно наглашава чињеницом да је држава била гарант за
наплату продатих камиона и аутобуса у Замбији;
12. Да мањински акционари „ФАП-а“ не знају шта је са имовином (потраживњем) из
Сирије. Питање се посебно наглашава чињеницом да је (ФФБ ФАП) имао извршну
пресуду Међународног суда у Цириху за принудну наплату овог потраживања;
Оцењујући укупну привредно-економску ситуацију општине Прибој, Скупштин
општине Прибој доноси следеће:
З А К Љ У Ч К Е
I
1.

2.

3.

4.

5.

6.

С обзиром на претходно изнете чињенице и то да је за нашу општину од приоритетног
значаја стање у „ФАП-у“, да је оно по обиму производње лоше и да се не зна ништа о
плановима и шансама ове фирме, СО-е предлаже мањинским акционарима да, у
сарадњи са УМА (Удружење малих акционара Србије), сазове Скупштину акционара на
којој би се третирао дневни ред примерен постојећој ситуацији;
СО-е Прибој предлаже Скупштини акциионара „ФАП-а“да се организује ревизија
целокупног послововања „ФАП-а“ и деоничарских друштава
„ФАП-а“од октобра
2000. године до данас;
СО-е Прибој предлаже Скупштини акционара „ФАП-а“ да, у садејству са Привредним
коморама Региона и Републике затражи од Владе Републике Србије промене закона који
би ишли у сусрет радњама управљања тржиштем ,са циљем да се створи тржишни
простор за производе „ФАП-а“, како би се, уз претходно извршена кадровска појачања
те програмске промене и садржаје, поправила позиција „ФАП-а“. Паралерно са овим,
сагласно надлежностима општине, дати подршку управи „ФАП-а“ у поступку тражења
реномираног стратешког партнера – произвођача теретних моторних возила;
СО-е Прибој сугерише управама предузећа „ФАП“, „Полиестер“ и „Седишта“да сачине
Bentschmarking анализу и на бази ње направе усаглашен програм развоја производа,
производних капацитета и технологија,са проценом тржишног века производа.
Паралелно са овим сачинити студију изводљивости прогрaма, узимајући у обзир
планиране промене дате под тачком 3. СО-e Прибој сугерише свим предузећима да, у
циљу подршке одрживости прогрaма развоја и производње, створи предуслове за
спровођење метода ФМЕА развоја/ производа (анализа могућности настанка грешке на
производу и њене последице), ФМЕА процеса (анализа могућности настанка грешке у
производном процесу и њене последице), СПЦ (статистичко управљање процесима), Цп
(стабилност процеса) ЦПк (способност процеса), ППАП (Одобравање производа) и
увођење и примену ИСО/ТС 16 949 (смернице за производњу аутомобила и
аутомобилских делова);
Да општина Прибој затражи од Агенције за приватизацију преиспитивање
свих
корака у поступцима припреме за приватизацију и у спроведеној приватизацији по
основу извршавања уговора о приватизацији;
Да се закључци доставе Управама предузећа којима је достављен упут;
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Да се формира радна група у саставу:
члан Општинског већа задужен за односе са Владом Републиике Србије,
члан Општинског већа задужен за привреду и приватизацију,
по један представник свих политичких странака које имају одборнике у Скупштини
општине Прибој .
Са задатком да:

1.
2.

III

сачине оперативни план спровођења закључака са XI седнице СО Прибој по тачки
дневног реда ''Економско привредна ситуација у општини Прибој''.
сачине преглед стања у осталим секторима живота и рада грађана општине Прибој
(остала привреда и ванпривреда) изван подручја обрађених у оквиру XI седнице СО
Прибој , по тачки дневног реда ''Економско привредна ситуација у општини Прибој''.
Закључке објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број:02-36 од 02.09.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мр. Витомир Пијевац, с.р.
____________________

II АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На основу члана 79. Статута општине Прибој (''Службени лист“ општине Прибој, број
12/08)Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 17.08.2009. године, донело је
З А К Љ У Ч А К
1. Приступа се изради Програма за измену и допуну Плана детаљне регулације Бање.
2. Овлашћује се председник Општине да донесе одлуку о расписивању јавног огласа за
прикупљање понуда ради израде Прогрaма за измену и допуну Плана детаљне
регулације Бање.
3. Закључак објавити у ''Службеном листу'' општине Прибој.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-91 од 17.8.2009.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.

Број

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

Страна

8

_________________
На основу члана 79. Статута општине Прибој (''Службени лист“ општине Прибој, број
12/08)Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 17.08.2009. године, донело је
З А К Љ У Ч А К
1..
2.

3.

Приступа се изради Планова детаљне регулације за градска гробља.
Овлашћује се председник Општине да донесе одлуку о расписивању јавног огласа
за прикупљање понуда ради израде Програма за израду
Планова детаљне
регулације за градска гробља.
Закључак објавити у ''Службеном листу'' општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-91од 17.8.2009.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р.
__________________

На основу члана 8. Одлуке о буџету општине Прибој за 2009.годину(„Сл.лист“ општине
Прибој,број 16/08) и члана 26. Пословника о раду Општинског већа(„Сл.лист“ општине Прибој,,број
16/08),Општинско вeће општине Прибој,на седници одржаној 1.9.2009.године,разматрало је захтев
Раденка Токовића за новчану помоћ потребну за куповину школске опреме и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из
средстава
утврђених
Одлуком
о
буџету
општине
Прибој
за
2009.годину(„Сл.лист“општине Прибој,број 16/08) раздео 2, функција 130, апропријација 34,
економска класификација 424-специјализоване услуге одобравају се средства Раденку
Токовићу, у износу од 10.000 динара,на име помоћи за куповину школске опреме.
II
Средства ће се пренети на текући рачун подносиоца захтева,број:20030389131
Поштанска штедионица.
III
Решење
ће
реализовати
делатности,финансије и буџет.

Општинска

управа-Одељење

за

19

друштвене

IV
Решење доставити:Одељењу за друшвене делатности,финансије и буџет, подносиоцу
захтева и архиви Општинског већа.
V

Решење објавити у „Службеном листу“ општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-100 од 1.9.2009. године
ПРЕДЕСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.правник, с.р.
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______________________
По извршеном сравњавању са изворним текстом утврђено је да се у тексту Решења о давању
сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији радних
места у Општинској управи,објављеном у „Сл.листу“ општине Прибој(број 2/09), у првом члану
поткрала грешка,те се даје
ИСПРАВКА
У члану I Решења о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи,уместо датума“16.6.2009.године“треба да стоји датум“4.6.2009.године“.
СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

_________________
Република Србија
УСТАВИ СУД
Број: Су-7/09-Рк.-Сп.
3. август 2009. године
Београд
Уставни суд у саставу: председник др. Боса Ненадић и судије др Оливера Вучић, др. Марија
Драшкић, Весна Илић Прелић, др. Агнеш Картаг Одри, Катарина Манојловић Андрић, мр Станика
Милановић, др Драгиша Слијепчевић, др Драган Стојановић и Предраг Ћетковић, на оснвоу члана
167. став 1. тачка 4. Устава Републике Србије, на седници одржаној 25. јуна 2009. године, донео је
О Д Л У К У
1. Утврђује се да одредбе Тарифног броја 2. став 1. тачка 2. и 3. Таксене тарифе одлуке о
локалним комуналним таксама (''Службени лист општине Прибој'', број 14/04) нису у сагласности с
Уставом и законом.
2. Одбацује се захтев за обуставу извршења појадиначног акта донетог на основу оспорених
одредаба Таксене тарифе Одлуке из тачке 1.
Образложење
Уставном суду је поднета иницијатива за оцену уставности и законитости Тарифног броја 2.
став 1. тачка 3. Таксене тарифе Одлуке о локалним комуналним таксама (''Службени лист општине
Прибој'', број 14/04). Подносилац иницијативе наводи да су оспорене одредбе несагласне са
одредбама чл. 91. и 92. Устава, члана 15. став 1. тачка 10. Закона о финансирању локалне самоуправе
и чл. 3, 5, 13. и 15. Закона о играма на срећу. Навиди да је правни основ за доношење оспорене
Одлуке Закон о финансирању локалне самоуправе, којим је у члану 15. став 1. тачка 10.) Закона
прописано да се локалне комуналне таксе могу уводити за држање средстава за игру (''забавне игре'').
Иницијатор наводи да је општина Прибој, доношењерм наведене Одлуке неосновано увела обавезу
плаћања таксе као врсте јавнго прихода на приређивање игара на срећу, будући да је Законом о
финансирању локалне самоуправе прописано да се локалне комуналне таксе могу уводити само за
држање средстава за игру (забавне игре). Такође, предлаже да уставни суд обустави извршење
решења Министарства финансија – Пореске управе – Експозитуре Прибој број 434-44/5000865 од 12.
септембра 2007. године.
У одговору Скупштине општине Прибој наводи се да је општина овлашћена да утврђује
локалне јавне приходе у које спада и локална комунална такса, те је оспореним одредбама одлуке
прописала плаћање локалне комуналне таксе, одредила обвезнике те накнаде, висину и начин
плаћања у оквиру Устава и закона. Такође, у одговору се наводи да је Решењем Пореске управе
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Прибој иницијатор задужен да плаћа локалну комуналну таксу на име истицања фирме на пословном
простору а не по основу држања игара на срећу.
Одлуком о локалним комуналним таксама (''Службени лист општине Прибој'', број 14/04)
прописано је да се комунална такса плаћа, порд осталог, за држање средстава за игру (забавне игре) и
за истицање фирме на пословном простору (члан 2. тчака 2. и 4.). Тарифним бројем 2. Таксене
тарифе, која је саставни део Одлуке, одређено је да се за држање средстава за игру (''забавне гире'')
утврђује такса месечно и то:
1. по апарату за забавне игре (флипер, билијар, и сл.) – 220 динара месечано,
2. за томболу - 10.000 динара,
3. кладионице – коцкарнице – 10.000,00 динара, као и да таксу из овог тарифног броја плаћа
корисник простора у коме се приређују – држе забане игре.
Одредбом члана 91. и 92. Устава Републике Србије, у односу на које иницијатогр оспорава
Одлуку, утврђено је, поред осталог, да се средства из којих се финансирају надлежности Републике
Србије, аутономних покрајина и јадиница локалне самоуправе обезбеђују из пореза и других прихода
утврђених законом; да Република Србија, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе имају
буџете у којима морају бити приказани сви приходи и расходи којима се финансирају њихове
надлежности.
Оспорена Одлука о локалним комуналним таксама донета је на основу Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 9/02) и Статута општине Прибој (''Службени лист општине
Прибој'', број 6/04), на седници Скупштине општине Прибој од 16. децембра 2004. године.
Законом о локалној самоуправи на основу кога је донета оспорена Одлука било је прописано
да се локалне комуналне таксе могу уводити за држање средстава за игру (''забавне игре'') (члан 83.
став 1. тачка 2.).
Законом о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 62/06), који је
почео да се примењује 1. јануара 2007. године, у целини су урађена питања обезбеђивања средстава
јединице локалне самоуправе за обављање изворних и поверених послова. Одредбом члана 6. тачка 3.
овог закона прописано је да јединици локалне смаоурпаве припадају изворни приходи остварени на
њеној територији у виду локалних комуналних такси, а сагласно члану 11. став 1. Закона, скупштина
јединице локалне самоуправе може уводити локалне комуналне таксе за коришћење права, предмта и
услуга, при чему је одредбом члана 15. став 1. тачка 10. закона изричито прописано да се локалне
комуналне таксе могу уводити за држање средстава за игру (''забавне игре''). Одредбом члана 13.
Закона одређено је да таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге
за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе (став 1.) и да тараје док траје
коришћење права, предмета или услуге (став 2.). Према одредби члана 18. Закона, актом скупштине
једиице локалне самоуправе којим се уводи локалана комунална такса, утврђују се обвезници,
висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе.
Законом о играма на срећу (''Службени глансик РС'', број 84/04 и 85/05) уређене су врсте,
услови и начин приређивања игара на срећу, остваривање и припадност прихода остварених
приређивањем игара на срећу, као и надзор над њиховим приређивањем. Одредбама члана 2. Закона
одређен је појам игара на срећу, док се, према одредбама члана 13. став 1. Закона, игре на срећу из
члана 2. овог закона деле на три основне врсте: класичне игре на срећу (лутрија, спортска прогноза,
лото, кено, томбола, фонто), посебне игре на срећу и наградне игре у роби и услугама. Одредбама
члана 14. став 1. тачка 4. Закона као класичне игре на срећу одређене су томбола, бинго и друге
сличне игре за основу имају томболу. Одредбама члана 15. ств 2. тчака 1, 2. и 3. Закона као посебне
игре на срећу одрећену су игре које се приређују у играчницма (казинима), у којима играчи играју
против играчнице или један против дгугога, на столовима за игру; игре кје се приређују на
аутоматима; клађење на спротске и друге догађаје. Чланом 3. наведеног Закона изричито је
прописано да се играма на срећу, у смислу овог закона, не сматрају забавне игре на рачунарима,
сималаторима, видео-аутоматима, флиперима и другим сличним напаравама, које се стављају у погон
уз помоћ новца или жетона, као и пикадо, билијар, и друге сличне игре, у којима се учествује уз
наплату, а у којима учесник не може остварити добитак у новцу, стварима услугама или правима, већ
право на једну или више бесплатних игара исте врсте (став 1.), као и да забавне игре нису предмет
уређивања овог закона (став 2.). Чланом 5. Закона, прописано је да се игре на срећу поред осталог,
приређују и ради остваривања дела средстава која су приход буџета Републике Србије, а да се део
средстава који је приход буџета Републике у износу од 40% користи за финансирање Црвеног крста
Србије, у циљу заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом, установа социјалне заштите
итд.
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Из наведених одредаба Закона о финансирању локалне самоуправе произилази да је јединица
локалне самоуправе овлашћена да пропише таксу за држање средстава за игру, као врсту локалне
комуналне таксе. Међутим, према одредби члана 15. тачка 10. наведеног Закона држање средстава за
игру се односи само на тзв. ''забавне игре'', а за одређивање појма ''забавне игре'' од значаја су одредбе
Закона о играма на срећу. Како овај закон прави јасну разлику између игара на срећу и забавних
игара, то се таксени основ за плаћање локалне комуналне таксе за држање средстава за игру не може
односити на средства која су у функцији приређивања било које врсте игара на срећу, већ само на она
средства која служе за забавне игре, на начин како ове игре дефинише Закон о играма на срећу.
Чланом 54. став 1. Закона о Уставном суду (''Службени гласник РС'', број 109/07) прописано је
да у постуку оцењивања уставности или законитости Уставни суд није органичен захтевом
овлашћеног предлагача, односно иницијатора.
С обзриом на то да је не само оспореном одредбом Тарифног броја 2. став 1. тачка 3, већ и
одредбом тачке 2. наведеног става Таскене тарифе прописана обавеза плаћања локалне комуналне
таксе за тоблолу и кладионице – коцкарнице, а да томбола, као и игре кје се приређују у играчницама
(казинима) и клађење на спротске и друге догађаје, према одредбама члана 14. став 2. тачка 4. и члана
15. став 2. тачка 1. и 3. Закона о играма на срећу нису забавне игре, него класичне игре на срећу и
посебне игре на срећу, то је Скупштина општине Прибој прекорачила границе свог законског
овлашћења из члана 15. тачак 10. Закона о финансирању локалне самоуправе тиме што је проширила
таксени основ прописан наведеним одредбама Закона.
Имајући у виду наведени, Уставни суд је утврдио да како оспорена одредба Тарифног броја 2.
став 1. тачка 3, тако и одредба тачке 2. наведеног става Таксене тарифе које је саставни део Одлуке о
локалним комуналним таксама (''Службени лист општине Прибој'', број 14/04), нису у сагласности са
законом.
Будући да је одребом члана 195. став 2. Устава утврђено да статути, одлуке и сви други општи
акти јединица локалне самоуправе морају бити сагласни са законом, а да према одредби члана 194.
став 3. устава сви општи акти донети у Републици Србији морају бити сагласни са уставом, то
утврђена несагласност оспорених одредаба Таксене тарифе са законом има за последицу и њихову
несагласност са Уставом.
Имајући у виду да је у току поступка пред Уставним судом право стање потпуно утврђено и
прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Уставни суд је одлучио без доношења
решења о покретању поступка, сагласно одредби члана 53. став 2. Закона о Уставном суду.
С обзиром на то да је у овој правној ствари донета коначна одлука, то су били испуњени
услови да Суд одбаци захтев за обуставу извршења појединачног акта донетог по основу оспорених
одреби одлуке, сагласно одредби члана 56. став 3. Закона о Уставном суду.
На основу изнетог и одреби члана 45. став 1. и 4. члана 46. тачка 3. Закона о Уставном суду и
члана 84. Пословника о раду Уставног суда (''Службени гласник РС'', бр. 24/08 и 27/08), Уставни суд
је одлучио као у изреци.
На основу одредбе члана 168. став 3. Устава, одредбе Тарифног броја 2. став 1. тачка 2. и 3.
Таксене тарифе одлуке наведене у тачки 2. изреке престају да важе даном објављивања Одлуке
Уставног суда у ''Службеном гласнику Републике Србије''.
ПРЕДСЕДНИК
УСТАВНОГ СУДА
др Боса Ненадић, с.р.
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