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Прибој, 29.11.2013. године

Излази по потреби
Рок за рекламацију 10 дана

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу члана 11. Закона о порезима на имовину (''Сл. гласник РС'', бр. 26/01...47/13) и
члана 46. став 1. тачка 3. Статута општине Прибој (''Сл. Лист општине Прибој'', бр.12/2008),
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 29.11.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина стопе пореза на имовину на права из члана 2. Закона о
порезима на имовину чији је обвезник правно, односно физичко лице које је ималац тих права на
непокретности које се налазе на територији општине Прибој.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:
1. на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге – 0,40 % ;
2. на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге - 0,30 % ;
3. на права на непокретности пореског пореског обвезника који не води пословне књиге,
осим на земљишту:
На пореску основицу

Плаћа се на име пореза

(1) до 10.000.000 динара

0,40 %

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара

40.000 динара + 0,6 % на износ преко
10.000.000 динара

(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара

130.000 динара + 1,0 %, на износ преко
25.000.000 динара

(4) преко 50.000.000 динара

380.000 динара + 2,0 % на износ преко
50.000.000 динара

Члан 3.
Ову Oдлуку објавити у Службеном листу општине Прибој и на интернет страници www.
priboj.rs.
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Члан 4.
О спровођењу ове Одлуке, стараће се Општинска управа Прибој - Одељење за друштвене
делатности, финансије и буџет – Служба за пореску управу.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Прибој'', а примењује се од 01. јануара 2014. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Брoј: 436-93 од 29.11.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
На основу члана 3. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
("Сл.гласник РС '', бр.47/13) и члана 46. став 1. тачка 3. Статута општине Прибој ("Сл. лист
општине Прибој", бр.12/2008), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 29.11.2013.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина стопе амортизације у општини Прибој, за коју се
умањује вредност непокретости, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину
обвезника који не води пословне књиге.
Члан 2.
Стопа амортизације у општини Прибој , за коју се умањује вредност непокретности, осим
земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге,
износи 1% годишње, применом пропорционалне методе, а највише 40%.
Члан 3.
Ову Oдлуку објавити у ''Сл. листу општине Прибој'' и на интернет страни www.priboj.rs.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине
Прибој'', а примењује се од 1. јануара 2014. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 436- 94 од 29.11.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.
________________
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На основу члана 4. члана 7. и члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима
на имовину (,,Службени гласник РС,, бр. 47/2013) и члана 46. став 1. тачка 3. Статута општине
Прибој ("Сл. лист општине Прибој", бр. 12/2008), Скупштина општине Прибој на седници
одржаној 29.11. 2013. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ
ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Члан 1.
Овом одлуком одрђују се зоне и најопремљенија зона на територији општине Прибој, за
утврђивање пореза на имовину на непокретностима на територији општине Прибој.
Члан 2.
За потребе утврђивања просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности, као
елемент за утврђивање основице пореза на имовину, одређујe се да територију општине Прибој
чине 4 зоне, опредељене према комуналној опремљености и то:
I зона
Прва зона je и најопремљенија зона и обухвата урбанистичке блокове: 3.01; 3.04;
3.05; 3.08; 3.12; 5.02; 5.03; 5.04; 5.05; 5.06; 5.07; 5.08; 5.13; 5.16; 7.01; 7.05, што представља
следеће улице:
IV Крајишка бригада, Радничка, 12. Јануар, Рифата Бурџевића, Бошка Бухе, Расима
Софтића, Хамдије Курталића, Санџачка, Иве Андрића, Реље Полића, Иве Лоле Рибара –
страна према улици Рифата Бурџевића, Пролетерска од улице Иве Лоле Рибара до
улице 12. Јануара, Вука Караџића, Немањина, Лимска, 29. Октобра од челичног моста
до Јармовачког потока, Омладинска, Вука Караџића, Меше Селимовића, Вељка
Влаховића, Његошева, Трг ФАП-а, Драгољуба Савића од улице Рефика Кочевића до
Подова и то страна према Лиму, Радомана Пајевића, манастир Бања и заштитни појас
око манастира, локација „Сунчани брег“ на Бањи, бране ХЕ Потпећ и постројење.
II зона
Друга зона обухвата урбанистичке блокове: 1.03; 1.05; 2.01; 2.02; 2.03; 2.04; 2.05;
2.08; 3.02; 3.03; 3.06; 3.07; 3.13; 3.14; 4.01; 4.04; 4.05; 4.06; 5.01; 5.09; 5.11; 5.12; 5.14;
5.17; 6.01; 6.02; 6.03; 6.04; 6.05; 6.06; 6.07; 7.02; 7.03; 7.04, што представља следеће
улице:Велимира Бандовића од објекта кожаре до Јелачког потока, IV. Санџачке од
граничног прелаза до потока Зеленац, Зеленац, Прибојске чете, Иве Лоле Рибара –
страна према Бјелишу, Подински пут, Раденка Караџића, Данила Јауковића,
Пролетерска од Иве Лоле Рибара према Бјелишу, Мишковац, Мраморје, Саве
Ковачевића, 29. Октобра од бетонског моста за болницу до челичног моста, 22.
Децембра, Новице Мановића, Партизански пут, Речица, 29. Октобра од Јармовачког
потока до ХЕ, Драгољуба Савића од Рефика Кочевића до Подова – страна према
Читлуку и подручје до Грабовачког потока са обе стране, Николе Тесле, Првомајска,
Бањска, пут Бања – Кратово – страна према Лиму.
III зона
Трећа зона обухвата урбанистичке блокове; 1.01; 1.02; 1.04; 2.06; 2.07; 3.09; 3.10;
3.11; 4.02; 4.03; 5.10; 5.15, што представља следеће улице: Рабреновац, Велимира
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Бандовића од Јелачког потока до Штрбаца, Годушки пут, 8. Марта, Жртава
фашистичког терора (Глишина вода), Десетачки пут, Рефика Кочевића, Подови,
Звиздића насеље, Боре Пенезића, Јармовачки поток (пут према Ђурчићима).
У случају немогућности дефинисања којој зони припада улица, меродавна је подела
према урбанистичким блоковима.
IV зона
Четврта зона обухвата непокретности на територији општине Прибој које нису
обухваћене предходним зонама .
Члан 3.
Ову одлуку објавити у ''Сл. листу општине Прибој'' и на интернет страни www.priboj.rs.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине
Прибој'' , а примењује се од 1. јануара 2014. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 436-95 од 29.11.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
На основу члана 7. и члана 36. став 1. тачка 4. Закона о изменама и допунама Закона о
порезима на имовину (''Сл.гласник РС'',бр. 47/13), члана 38б. став 1. Закона о порезима на
имовину (''Сл.гласник РС'',бр. 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011,
78/2011 и 47/2013), члана 46. став 1. тачка 3. Статута општине Прибој („Службени лист општине
Прибој“, број 12/2008 ), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 29.11.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗОНАМА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за
непокретности обвезника који воде пословне књиге (у даљем тексту: коефицијенти), које се
налазе на територији општине Прибој.
Члан 2.
На територији општине Прибој одређују се четири зоне у зависности од комуналне
опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним
деловима општине, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу.
Зоне одређене овом Одлуком су: прва зона, друга зона, трећа зона и четврта зона. Прва
зона је и најопремљенија зона према критеријуму из става 1.овог члана.
Коефицијенти на територији општине Прибој износе:
1. 1,00 % за непокретности у зони I као најопремљенијој зони;
2. 0,80 % за непокретности у зони II која је гранична зона најопремљенијој зони на
територији општине Прибој;
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4. 0,40 % за непокретности у зонама сеоског карактера;
Члан 3.
Ову одлуку објавити у ''Сл. листу општине Прибој'' и на интернет страни www.priboj.rs.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Прибој”, а примењује се од 1. јануара 2014. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 436-96 од 29.11.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Сл. гласник РС” бр.
62/2006, 47/2011 и 93/2012) и члана 46. став 1. тачка 3. Статута општине Прибој ("Сл. лист
општине Прибој", бр. 12/2008), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 29.11.2013.
године, доноси:
ОДЛУКУ
О ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ПОЉОПРИВРЕДНО
И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
Физичка лица, обвезници плаћања пореза на имовину на пољопривредно и шумско
земљиште ослобађају се плаћања пореза за 2014. годину.
Члан 2.
У складу са чланом 1. ове Одлуке физичким лицима се неће вршити утврђивање пореза
на пољопривредно и шумско земљиште за 2014. годину.
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у ''Сл. листу општине Прибој'' и на интернет страни www.priboj.rs .
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине
Прибој'', а примењује се од 1. јануара 2014. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 436 - 97 од 29.11.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
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На основу члана 20. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС", бр.129/2007), члана 11. став 1. а у вези члана 15а. Став 6. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012 ), и члана 46. став 1. тачка 3.
и 14. Статута општине Прибој ("Службени лист општине Прибој", бр. 12/2008), Скупштина
општине Прибој, на седници одржаној 29.11.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама на територији општине Прибој ( '' Сл. Лист општине
Прибој'', бр. 12/2012) у таксеној тарифи, тарифни број 1. став.1. тачка 1. подтачка 1.4. замењују
се новчани износи и гласе:
1.
Производња електричне енергије
770.960,00 динара
2.

Дистрибуција електричне енергије

2.670.960,00 динара

3.

Телекомуникациона предузећа

920.960,00 динара

4.

Железнички саобраћај

301.288,00 динара

5.

Банкарство

420.960,00 динара

6.

Осигуравајућа друштва

370.960,00 динара

7.

Шумарство

551.288,00 динара

Члан 2.
У таксеној тарифи, тарифни број 3. став.1. тачка 1. замењују се речи ''теретна моторна
возила'' са речима ''теретна возила'' и новчани износи и гласе:
1.
N1 за камионе до 2 t носивости
1.570,00 динара
2.

N1 за камионе преко 2 t носивости

2.100,00 динара

3.

N2 за камионе до 5 t носивости

2.100,00 динара

4.

N 2 за камионе преко 5 t носивости

3.670,00 динара

5.

N3 за камионе преко 12 t носивости

5.240,00 динара

1.

У тачки 2. замењује се новчани износ и гласи:
О за теретне и радне приколице
(за путничке аутомобиле)

520,00 динара

У тачки 3. замењују се речи ''возила за превоз лица'' са речима ''путничка возила'' и
новчани износи и гласе:
1.
М1 до 1.150 cm3
520,00 динара
2.

М1 преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3

1.050,00 динара

3.

М1 преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3

1.570,00 динара

4.

М1 преко 1.600 cm3до 2.000 cm3

2.100,00 динара

5.

М1 преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3

3.150,00 динара

6.

М1 преко 3.000 cm3

5.240,00 динара

У тачки 4. замењују се речи ''мопеде, мотоцикле, трицикле и четвороцикле, са мотором са
унутрашњим сагоревањем'' са речи ''мотоцикле '' и новчани износи и гласе:
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- L1.
1, L2,L L 1, L 2, L 3, L 4, L 5, L 6, L 7 до 125 cm3

420,00 динара

2.

L3, L4, L5, L7 преко 125 cm3 до 250 cm3

630,00 динара

3.

L3,L4,L5,L7 преко 250 cm3 до 500 cm3

1.050,00 динара

4.

L3, L4, L5, L7 преко 500 cm3 до 1200cm3

1.260,00 динара

5.

L3, L4, L5, L7 преко 1200cm3

1.570,00 динара

У тачки 6. замењују се новчани износи и гласе:
- L1.
1, L2,L O 1 и O 2 до 1 t носивости

420,00 динара

2.

О2 преко 1 t и О3 до 5 t носивости

730,00 динара

3.

О 3 преко 5 t до 10 t носивости

1.000,00 динара

4.

О 4 од 10 t до 12 t носивости

1.360,00 динара

5.

О 4 носивости преко 12 t

2.100,00 динара

З 1.

У тачки 7. замењују се новчани износи и гласе:
чија је снага мотора до 66 киловата

1.570,00 динара

2.

чија је снага мотора од 66-96 киловата

2.100,00 динара

3.

чија је снага мотора од 96-132 киловата

2.620,00 динара

4.

чија је снага мотора од 132-177 киловата

3.150,00 динара

5.

чија је снага мотора преко 177 киловата

4.200,00 динара

1.

У тачки 8. замењују се новчани износ и гласи:
SG за радна возила, специјална адаптирана
возила за превоз реквизита за путујуће
забаве, радње и атестирана специјализована
возила за превоз пчела 1.000,00 динара

1.050,00 динара

Члан 3.
Одредбе члана 1. Одлуке ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Прибој'', а примењиваће се од 01.01.2014. године.
Одредбе члана 2. Одлуке ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Прибој''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 434-1 од 29.11.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.
________________
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На основу члана 46. став 1. тачка 7. Статута општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“,
број 12/08) и члана 9. став 2. Правилника о условима, начину и поступку за стицање права
својине на земљишту и објектима на које се примењује Закон о посебним условима за упис права
својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе (“Сл. гласник РС“, бр. 31/2012),
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 29.11.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
I
ОДРЕЂУЈЕ СЕ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ да сходно одредбама
Закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске
дозволе и Правилника о условима, начину и поступку за стицање права својине на земљишту и
објектима на које се примењује Закон о посебним условима за упис права својине на објектима
изграђеним без грађевинске дозволе, ДАЈЕ САГЛАСНОСТ за упис права својине за објекте
који су изграђени на површинама јавне намене, односно на земљишту планираном за уређење
или за изградњу објеката јавне намене или површина јавне намене за које се, у складу са
одредбама посебног закона, утврђује јавни интерес.
II Oдлуку објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 351-200 од 29.11.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
На основу члана 4. Одлуке о образовању Савета за здравље (''Сл.лист општине Прибој''
бр.6/13), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 29.11.2013. године, донела је

О
I

РЕШЕЊЕ
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ

За чланове Савета за здравље именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Драгослав Бајовић, испред Републичког фонда за здравствено осигурање,
Славиша Шушањ, испред удружења грађана из реда пацијената,
Александар Раковић, испред здравствене установе,
Мирко Тошић, испред локалне самоуправе,
Јасминко Тоскић, испред локалне самоуправе.

II Савет за здравље има председника и заменика председника,које бира на конститутивној
седници из реда својих чланова.
III Решење објавити у Службеном листу општине Прибој.
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Образложење:

Чланом 4. Одлуке о образовању Савета за здравље прописано је:
''Савет за здравље броји пет чланова које именује Скупштина општине Прибој, из реда
представника локалне самоуправе, представници удружења грађана из реда пацијената,
здравствених установа са територије општине Прибој и надлежне филијале Републичког фонда
за здравствено осигурање''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-103 од 29.11.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.
________________

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број:72/2009,
24/2011 и 121/12 ), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 29.11.2013. године, донелa
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
I
Разрешава се Весна Савић, дипл.инж.арх., дужности члана Комисије за планове,
представница Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања.
II Именује се Вељко Бојовић, дипл. просторни планер из Прибоја, за члана Комисије за
планове, представник Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања.
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Прибој.''
Образложење :
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања као овлашћени
предлагач, предложило је да се уместо Весне Савић, за члана Комисије за планове општине Прибој
именује Вељко Бојовић, дипл.просторни планер из Прибоја, лиценца ИКС број:100 0202 12.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Број: 02-104 од 29.11. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
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На основу члана 54. став 2. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Сл.гласник РС'' бр.72/09, 52 /11 и 55/13), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној
29.11.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
О.Ш.'' 9.МАЈ'' САСТАВЦИ
I Разрешавају се дужности чланови Школског одбора О.Ш. '' 9. Мај'' Саставци:
1. Вељко Тошић, представник запослених
2. Неђо Глишевић, представник Савета родитеља
II Именују се за чланове Школског одбора О.Ш.'' 9. Мај'' Саставци :
1. Милан Спарић, представник запослених
2. Драган Луковић, представник Савета родитеља
III Мандат именованим траје до истека мандата Школског одбора.
IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Прибој''.
Образложење
Законом о основама система образовања и васпитања, у члану 53. прописано је да је
школски одбор орган управљања у школи .
Чланом 54. став 2. истог Закона прописано је да чланове органа управљања установе
именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе а председника бирају чланови
већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.Истим чланом прописано је да
орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне
самоуправе. Чланом 55.Закона прописано је да Скупштина општине може разрешити члана
школског одбора пре истека мандата, на иницијативу овлашћеног предлагача. Вељку Тошићу
престао је радни однос због одласка у пензију. Наставничко веће предложило је Милана Спарића
за члана школског одбора испред запослених. Неђу Глишевићу престало је својство члана у
Савету родитеља. Савет родитеља предложио је да се у школски одбор именује Драган Луковић.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 61-20 од 29.11.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.
________________
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II АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,број: 127/2007) и члана 79.
Статута општине Прибој („Сл.лист општине Прибој,број:12/08) Општинско веће општине Прибој, дана
25.11.2013.године, доноси

РЕШЕЊЕ
о постављењу координатора Канцеларије за младe
Члан 1.
Емир Вражалица, досадашњи координатор Канцеларије за младе у општини Прибој, због истека
рока на који је постављен, поставља се за координатора Канцеларије за младе, на период од 6 (шест)
месеци, са могућношћу поновног постављења.
Рок из става 1. овог Решења почиње да тече од 17.08.2013.године.
Именованом се одређује накнада плате у нето износу од 25.000,00 динара месечно.
Члан 2.
Именовани има следеће задатке:
- иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта,
коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, здравства, културе,
равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета;
- учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политике, у сагласности са
Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање;
- даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе општине ;
- иницира припрему пројеката или учешће општине у програмима и пројектима за младе, у циљу
унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности општине;
- подстиче сарадњу између општине и омладинских организација и удружења и даје подршку
реализацији њихових активности;
- подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе обавештама
органе општине, даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или
потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење надлежном
органу општине;
Члан 3.
Решење објавити у „Сл.листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-324 од 25.11.2013.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 25.11.2013. године, разматрало је захтев Радивоја
и Драгане Милинковић за новчану помоћ потребну за вантелесну оплодњу и донело

РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2013. годину („Сл.лист општине
Прибој“,број:12/2012 и 6/2013) раздео 3, функција 130-опште услуге, апропријација 37, ек.класификација
499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Радивоју и Драгани Милинковић, у износу од
150.000,00 динара, на име помоћи за вантелесну оплодњу.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
73, ек.класификација 472-подстицај наталитета.
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III
Средства ће се пребацити на текући рачун подносиоца захтева,број:205-100154787277257,Комерцијална банка.
IV

Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.

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

Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-324 од 25.11.2013.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 25.11.2013. године, разматрало је захтев Ифете
Џидић за новчану помоћ потребну за лечење и донело

РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2013. годину („Сл.лист општине
Прибој“,број:12/2012 и 6/2013), раздео 3, функција 130-опште услуге, апропријација 37, ек.класификација
499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Џидић Ифети, у износу од 100.000,00 динара, на име
помоћи за лечење.

II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
75-средства за проширене видове социјалне заштите.
III

Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој.

IV

Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.

V
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI

Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-324 од 25.11.2013.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 25.11.2013.године, разматрало је захтев Санела и
Сенаде Мустафић за новчану помоћ потребну за вантелесну оплодњу и донело

РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2013.годину(„Сл.лист општине
Прибој“,број:12/2012 и 6/2013) раздео 3, функција 130-опште услуге, апропријација 37, ек.класификација
499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Санелу и Сенади Мустафић, у износу од 150.000,00
динара, на име помоћи за вантелесну оплодњу.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
73, ек.класификација 472-подстицај наталитета.
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III

Средства ће се пребацити на текући рачун подносиоца захтева.

IV

Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.

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

Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-324 од 25.11.2013.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 25.11.2013.године, разматрало је захтев Зехба
Црнчевића за новчану помоћ потребну за лечење и донело

РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2013. годину („Сл.лист општине
Прибој“,број:12/2012 и 6/2013), раздео 3, функција 130-опште услуге, апропријација 37, ек.класификација
499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Зехбу Црнчевићу, у износу од 20.000,00 динара, на
име помоћи за лечење.

II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
75-средства за проширене видове социјалне заштите.
III

Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој.

IV

Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.

V
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI

Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-324 од 25.11.2013.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 25.11.2013. године, разматрало је захтев Караџић
Радојка за новчану помоћ потребну за подмиривање основних животних потреба и донело

РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2013. годину („Сл.лист општине
Прибој“,број:12/2012 и 6/2013), раздео 3, функција 130-опште услуге, апропријација 37, ек.класификација
499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Радојку Караџићу, у износу од 30.000,00 динара, на
име помоћи.
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II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
75-средства за проширене видове социјалне заштите.
III

Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој.

IV

Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.

V
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI

Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-324 од 25.11.2013.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 25.11.2013. године, разматрало је захтев
Божимирке Ђоновић за новчану помоћ потребну за лечење и донело

РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2013. годину („Сл.лист општине
Прибој“,број:12/2012 и 6/2013), раздео 3, функција 130-опште услуге, апропријација 37, ек.класификација
499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Божимирки Ђоновић, у износу од 10.000,00 динара,
на име помоћи.

II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
75-средства за проширене видове социјалне заштите.
III

Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој.

IV

Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.

V
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI

Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-324 од 25.11.2013.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 25.11.2013.године, разматрало је захтев Милоша
и Маријане Милићевић за новчану помоћ потребну за вантелесну оплодњу и донело

РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2013. годину („Сл.лист општине
Прибој“,број:12/2012 и 6/2013) раздео 3, функција 130-опште услуге, апропријација 37, ек.класификација
499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Милошу и Маријани Милићевић, у износу од
150.000,00 динара, на име помоћи за вантелесну оплодњу.
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II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
73, ек.класификација 472-подстицај наталитета.
III

Средства ће се пребацити на текући рачун подносиоца захтева.

IV

Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.

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

Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-324 од 25.11.2013.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић.дипл.правник с.р.
________________
На основу члана члана 4. ст.5. и члана 36. став 1. тачка 3. Закона о изменама и допунама Закона о
порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 47/13) и члана 79. став 1. тачка 12. Статута општине Прибој
("Службени лист општине Прибој", бр. 12/2008), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној
телефонским путем, дана 29.11.2013. године, донело је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Прибој.
Члан 2.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину
на територији општине Прибој у износе:

Ред.
бр.

Врста непокретности

1.

грађевинско земљиштe

2.

I зона

II зона

III зона

IV зона

1.500,00 дин.

1.200,00 дин.

1.000,00 дин.

-

пољопривредно
земљиште

50,00 дин.

30, 00 дин.

20,00 дин.

10,00 дин.

3.

шумско земљиштe

40,00 дин.

20,00 дин.

10,00 дин.

8,00 дин.

4.

станови

41.000,00 дин.

40.000,00 дин.

39.000,00 дин. 35.000,00 дин.

5.

куће за становање

25.000,00 дин.

24.000,00 дин.

23.000,00 дин. 19.000,00 дин.

6.

пословне зграде и
други(надземни и
подземни) грађевински
објекати који служе за
обављање делатности

50.000,00 дин.

45.000,00 дин.

40.000,00 дин. 35.000,00 дин.

7.

гараже и гаражна места.

10.000,00 дин.

8.000,00 дин.

6.000,00 дин.

3.000.00 дин.
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Члан 3.
Ову одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој и на интернет страни
www.priboj.rs.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Прибој”, а примењује се од 1. јануара 2014. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-329 од 29.11.2013.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. Правник,с.р.
САДРЖАЈ
НАЗИВ АКТА

___

__

Страна__
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