
 

Година  2018  Број 7 Прибој, 28.11.2018. године Излази по потреби 
Рок за рекламацију 10 дана 

 
 I  АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

  

 На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/2009, 81/2009, 
64/2010 - УС,  24/2011, 121/2012, 43/2013 - УС, 50/2013 – УС, 98/2013 – УС, 132/2014 и 145/2014), члана 
46. став 1. тачка 6. Статута општине Прибој („Сл. лист Општине Прибој“, број 12/2008), Скупштина 
Општине Прибој, на седници одржаној 28.11. 2018. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У  
о доношењу измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој 

 
 

Члан 1. 
Доноси се измена Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој (у даљем 

тексту План), која чини саставни део ове Одлуке. 
 

 
Члан 2. 

План  садржи текстуални и графички део. 
Графички део чине: постојећа намена површина – прилог 00; план намена површина са 

локацијама за II измене – прилог 01; саобраћајно решење са локацијама изменa – прилози 02а, 02б, 02в; 
план регулације са грађевинским линијама и локацијама изменa – прилози 03а, 03б, 03в; хидротехничка 
и термотехничка инфраструктура са локацијама изменa – прилог 05;  електроенергетска инфраструктура 
са локацијама изменa – прилог 06; спровођење плана са локацијама измена – прилог 08. 

 
 

Члан 3. 
Саставни део Плана чини Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину. 
 
 

Члан 4. 
План се објављује у "Службеном листу Општине Прибој". Плански документ се у целости 

објављује у електронском облику и доступан је путем интернета. 
 
 
 



Број  7/2018                                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ                                

2 | С т р а н а  
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 

Прибој“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број:350-46/2018 од 28.11.2018. године 

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

 
____________________ 

  
 На основу члана 61. став 2. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, 
број 104/16) и члана  46. Статута Oпштине Прибој („Службени лист Oпштине Прибој“, број 12/2008), 
Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 28.11.2018.године, донела је 
 

ОДЛУКУ  
о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања  

и унапређења својстава зграде  
 

Члан 1. 
Овом Одлуком се утврђују урбанистичке зоне (у даљем тексту: зоне) на територији општине 

Прибој у оквиру којих се прописује обавеза инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава 
зградa ради остваривања јавног интереса, односно у циљу спречавања настанка штетних последица по 
живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности  у складу са законом 
којим се уређује област становања и одржавања зграда (у даљем тексту: Закон). 

Активности на одржавању зграде у смислу ове Одлуке обухватају активности одржавања 
заједничких делова зграде прописане Законом и подзаконским актом. 

 
Члан 2. 

Зонама из члана 1. ове Одлуке обухваћене су стамбене зграде, стамбено-пословне зграде, 
пословне зграде, зграде јавне намене и зграде које су проглашене за културно добро.  

Зграде из става 1. овог члана могу бити део једне или више засебно утврђених зона.  
 

Члан 3. 
Обавеза инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграда ради остваривања 

јавног интереса, за зоне из члана 2. ове Одлуке, прописује се за лица која у складу са Законом врше 
послове управљања зградом, и то: 

1) власник, за зграде било које намене у којима је једно лице искључиви власник свих делова 
зграде; 

2) власници посебних делова, за породичне куће; 
3) стамбена заједница преко својих органа или професионални управник коме су поверени 

послови управљања, у стамбеној згради која има заједничке делове зграде и најмање два 
посебна дела чији су власници различита лица; 

4) власници посебних делова преко својих органа, у зградама које немају ниједан посебан део 
намењен за становање, преко удружења основаног у складу са законом којим се уређује 
оснивање и правни положај удружења. 

Лица из става 1. овог члана имају обавезу да одржавају зграду на начин да од зграде, односно 
заједничких делова зграде не прети опасност настанка штете. 
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Члан 4. 
Зоне (или зона) за које се прописује обавеза инвестиционог одржавања зграда и унапређења 

својстава зградa ради остваривања јавног интереса у циљу спречавања штетних последица из члана 1. 
ове Одлуке утврђују се на основу следећих критеријума: 

1) густина насељености (урбанистичка зона са већом густином насељености, као што су ужи 
градски центар, зоне вишепородичног становања и сл.); 

2) фреквентност корисника простора (урбанистичка зона са већом фреквентношћу 
корисника простора, као што су ужи градски центар, урбано подручје, зоне у којима 
су објекти изграђени на регулационој линији и сл.) 

 
Члан 5. 

Сагласно чл. 4. ове Одлуке на територији општине Прибој утврђују се следеће зоне : 
 
- зона  1 –  зграде у улицама: Немањина и 12. јануар; 
- зона 2  –  зграде у улицама: Вука Караџића, Лимска, Пионирска, Санџачких бригада, Вељка 

Влаховића, Меше Селимовића, Његошева, Трг Фапа, Моше Пијаде, Драгољуба Савића – део 
од Улице Рефика Кочевића до Улице V санџачке бригаде, Радничка, Бошка Бухе, Иве Лола 
Рибара – део од улице 29. октобар до Улице Рифата Бурџевића, Санџачка – део од улице 12. 
јануар до Улице Рифата Бурџевића, Пролетерска – део од улице 12. јануар до Улице Рифата 
Бурџевића 

- зона  3  – остале зграде на територији општине Прибој 
 

Члан 6. 
У зонама 1. и 2. прописује се обавезно одржавање спољног изгледа фасаде зграде (текуће и 

инвестиционо одржавање, уклањање графита и др.). 
Радови на одржавању спољног изгледа зграда које су проглашене за културно добро, а налазе се 

у зонама и блоковима утврђеним овом Одлуком, изводе се у складу са актима којима се утврђују услови 
заштите споменика културе. 

 
Члан 7. 

Уколико лица из члана 3. став 1. ове Одлуке, за зграде које се налазе у зонама за које је 
прописана обавеза инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграда ради остваривања 
јавног интереса, не предузму обавезне активности, Општина Прибој преузима обавезу предузимања тих 
активности, а на терет наведених лица. 

 
Члан 8. 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број:360-170/2018 од 28.11.2018. године 

 
 

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

____________________ 
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На основу члана 61. став 5. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, 
број 104/2016) и члана  46. Статута Oпштине Прибој („Службени лист Oпштине Прибој“, број 12/2008), 
Скупштина општине Прибој, на седници одржаној дана 28.11.2018. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу 
својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општина 

Прибој учествује у финансирању активности одржавања 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се поступак бесповратног суфинансирања активности инвестиционог 

одржавања и унапређења својстава зграда које општина Прибој може суфинансирати у складу са 
расположивим средствима у буџету, као и начин спровођења и критеријуми за учешће у јавним позивима 
за суфинансирање ових активности. 

 
Члан 2. 

Урбанистичке зоне у којима је могуће вршити бесповратно суфинансирање активности 
инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда дефинишу су oдлуком Скупштине Општине 
Прибој о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својстава 
зграде и зона обавезног одржавања спољног изгледа зграде.  
 

Члан 3. 
Одрживи развој становања у складу са Законом о становању и одржавању зграда представља 

јавни интерес.  
У циљу остваривања јавног интереса Општина Прибој одлуком о буџету за сваку буџетску 

годину опредељује средства за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и 
унапређења својстава зграда у складу са овом одлуком. 

Учешће Општине у суфинансирању активности из става 2. овог члана може износити 
максимално 80%. 

 
Члан 4. 

У складу са расположивим средствима обезбеђеним у буџету Општине Прибој могу се 
финансирати следеће активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграде: 

I санација равних кровова у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и здравље 
људи и безбедност зграде; 

II инвестиционо одржавање фасада ради спречавања штетних последица по безбедност (већег 
броја) грађана; 

III замена употребљених грађевинских материјала који су штетни по живот и здравље људи; 
IV унапређење енергетских својстава зграде ради смањења негативних утицаја на животну средину 

(услед нерационалне потрошње и емисије штетних гасова); 
V друге активности којима се спречава настанак штетних последица по здравље и живот грађана, 

животну средину, привреду и имовину веће вредности. 
 

Члан 5. 
Пројекат суфинансирања спроводи се на основу јавног позива.  

Одлуку о спровођењу јавног позива доноси Председник Општине Прибој. 
Одлука из става 2. овог члана садржи услове јавног позива: 
1. документација која се подноси уз пријаву; 
2. рок за подношење пријаве; 
3. право учешћа на јавном позиву;  
4. време отварања пристиглих пријава; 
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5. начин и роковe плаћања; 
6. укупну процењену вредност пројекта; 
7. износ средстава изражен у процентима, који се финансира из средстава буџета Општине, а у 

складу са чланом 3. став 3. ове одлуке; 
8. критеријуме за рангирање; 
9. рок за објављивање ранг листе; 
10. рок за објављивање коначне одлуке о пројектима који ће бити суфинасирани; 

 
Уз пријаву из става 3. тачка 1) овог члана, обавезно се подноси следећа документација: 
1. препис листа непокретности или други доказ о легалности објекта, осим за зграде изграђене 

пре 1970. године; 
2. доказ да је подносилац обезбедио средства потребна за реализацију пројекта; 
3. Решење грађевинског инспектора којим се налаже извођење радова у циљу отклањања   

непосредне опасности по живот, здравље и безбедност људи; 
4. решење о регистрацији стамбене заједнице (за стамбене заједнице); 
5. Одлука скупштине стамбене заједнице о подношењу пријаве на јавни позив из став 1. овог 

члана (за стамбене заједнице); 
6. извод из програма одржавања зграде у коме су наведене активности инвестиционог 

одржавања предвиђене за текућу годину(за стамбене заједнице); 
7. техничкa документацијa потребнa за извођење радова у складу са Законом о планирању и 

изградњи која мора садржати вредност радова процењену од стране стручног лица; 
8. друга документација од значаја за спровођење пројекта. 

 
Члан 6. 

Пријава се може поднети само за зграде које се налазе у урбанистичкој зони у којој је могуће 
вршити бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава 
зграда, наведене у члану 2 ове Одлуке. 

Пријаву могу поднети власници, односно власници посебних делова преко органа управљања. 
Конкурс се објављује на званичној интернет страници Општине Прибој и огласној табли 

Општинске управе Прибој.  
 

Члан 7. 
Поступак јавног позива спроводи Комисија за избор пројеката за бесповратно суфинансирање 

активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда (у даљем тексту: Комисија).  
Председник општине именује комисију за спровођење конкурса, у следећем саставу: 
1. два инжињера архитектуре или грађевинaрства (ВСС); 
2. један правник (ВСС); 
3. један економиста (ВСС) и 
4. један члан Општинског већа. 
Задатак Комисије је да: 
- донесе пословник о раду Комисије,  
- припреми текст јавног позива и да га достави Општинској управи ради објављивања сагласно 

члан 6. ове одлуке,  
- прегледа сваку приспелу пријаву и утврди да ли је благовремена и уредна,  
- сачини писани извештај о стручној оцени пристиглих пријава,  
- изврши рангирање приспелих пријава,  
- сачини ранг листу пројеката и исту достави Председнику Општине Прибој и свим 

учесницима јавног позива. 
 
 Ранг листа из става 3. тачка 6. овог члана објављује се на интернет страни Општине Прибој. 
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Члан 8. 
Пријаве се подносе у затвореној коверти, директно на писарници Општинске управе или 

препорученом поштом са назнаком „Пријава за избор пројеката за бесповратно суфинансирање 
активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда“. 

Образац пријаве може се преузети са сајта Општине Прибој или у писарници Општинске управе. 
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања јавног позива на интернет страници 

Општине Прибој. 
 

Члан 9. 
Комисија у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава врши отврање поднетих 

пријава.  
Пријаве које су поднете након истека рока за подношење пријаве, сматраће се неблаговременим и 

исте неће бити предмет разматрања Комисије. Пријаве уз које није достављена комплетна 
документација, сматраће се неуредним пријавама и исте неће бити рангиране. 

Најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, Комисија је дужна да 
сачини ранг листу пројеката и исту достави свим учесницима јавног позива и Председнику Општине 
Прибој. 

Подносиоци пријава, у року од три дана од дана објављивања ранг листе на интернет страници 
Општине Прибој имају право увида у документацију коју су доставили остали учесници јавног позива, 
као и у поступак рада и начин рангирања пристиглих пријава од стране Комисије. 

 
Члан 10. 

Рангирање и избор пројеката који ће бити суфинансирани у складу са одредбама ове Одлуке 
врши се применом општих и посебних критеријума. 

Општи критеријуми су: 
1. хитност интервенције – максималан број бодова је 35; 
2. степен унапређења својства зграде – максималан број бодова је 20; 
3. намена објекта (за објекте који уживају неки вид заштите у смислу Закона о културним 

добрина максималан број бодова је 15 бодова, за стамбене и стамбено пословни објекте 
максималан број бодова је 10, а за остале објекте максималан број бодова је 5); 

4. да ли су раније коришћена средства буџета Прибој и ако јесу да ли су обавезе предвиђене 
уговором у свему испоштоване (ако средства нису коришћена максималан број бодова је 10, а 
ако су средства већ коришћена и уговорене обавезе у свему испуњене максималан број 
бодова је 5); 

5. раније интервенције на згради (за зграде које су радове инвестиционог и текућег одржавања 
предузимале пре 1990. године максималан број бодова је 20, за зграде које су наведене радове 
предузимале од 1991. па до 2000. године максималан број бодова је 15, за зграде које су 
наведене радове предузимале од 2001. па до 2010. године максималан број бодова је 10 и за 
зграде које су наведене радове изводиле после 2011. године максималан број бодова је 5). 

Посебни критеријуми се дефинишу у зависности од пројекта. 
Максималан број бодова који сe може доделити пројекту је 100.  
Подносилац уз пријаву доставља и доказ о испуњености критеријума из става 1. овог члана. 
У случају да два или више пројеката буду вреднова са истим бројем бодова, предност у додели 

средстава има пројекат који је добио више бодова по основу хитности.  
Средства за суфинансирање пројеката биће додељена пројектима који испуњавају услове 

прописане овом одлуком, а до висине укупно одобрених средстава. 
 

Члан 11. 
Председник Општине доноси решење о додели средстава за бесповратно суфинансирање 

активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда. 
Решење обавезно садржи следеће податке за сваки пројекат посебно: 
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 адресу на којој се зграда налази; 
 назив пројекта; 
 укупну вредност пројекта; 
 износ средстава који се финансира из буџета; 
 укупан број освојених бодова; 
 и друге податке на основу којих се вршило рангирање. 
Решење из става 1. овог члана доставља се свим подносиоцима пријава и објављује на интернет 

страници Општине Прибој. 
На решење из става 1. овог члана подносилац пријаве има право жалбе Општинском већу 

Општине Прибој у року од 15 дана од дана пријема решења. 
 
 

Члан 12. 
На основу правноснажног решења Председник Општине закључује тројни уговор између 

Општине, подносиоца пријаве и извођача радова.  
Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних 

страна.  
Уговор о суфинансирању радова на одржавању зграде нарочито садржи:  
 предмет уговора;  
 рок у ком се пројекат реализује; 
 укупну вредност пројекта;  
 износ средстава које се финансирају из буџета Општине;  
 износ средстава која се финансирају из буџета подносиоца пријаве;  
 начин обезбеђења средстава подносиоца пријаве; 
 начин и рокове плаћања;  
 начин прибављања аката у складу са Законом о планирању и изградњи. 
 Начин одређивања надзора над извођењем радова 
 

Члан 13. 
Поступак јавне набавке за избор извођача радова спроводи Општинска управа Прибој у складу са 

Законом о јавним набавкама. 
 

Члан 14. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 

Прибој. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број:360-171/2018 од 28.11.2018. године 

 
 

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

____________________ 
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 На основу члана 12. Одлуке о јавним признањима и наградама општине Прибој (''Сл. лист 
општине Прибој, број: 2/09) и члана 46. став 1. тачка 7. Статута општине Прибој (''Сл. лист општине 
Прибој,'' број 12/08), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 28.11.2018. године донела је 

 
ОДЛУКУ  

о награђивању талентованих  студената  
поводом Дана општине 

 
 
Основне одредбе 

Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђује се услови, начин, критеријуми и поступак награђивања  талентованих 
студената са територије општине Прибој, поводом Дана општине.  

 
Средства 

Члан 2.  
 Одлуком о буџету општине Прибој за сваку буџетску годину опредељују се средства за 
награђивање талентованих студената. 
 
Општи услови 

Члан 3. 
 Право на доделу новчане  награде имају студенти високошколских установа чији је оснивач 
Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог или другог 
степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и који имају држављанство 
Републике Србије. 
 
Посебни услови 

Члан 4. 
 Право на доделу  новчане награде  има студент који испуњава следеће услове: 
 

1. да је студент најмање III (треће) године основних академских студија, односно да је остварио 
120 ЕСПБ бодова (на основним академским студијама), или да је студент мастер академских 
студија; 

2. да је током студирања остварио просечну оцену најмање 9,00; 
3. да је у континуитету уписивао године студирања на терет буџета Републике Србије; 
4. да има пребивалиште на територији општине Прибој најмање 5 (пет) година; 
5. да није у радном односу; 

 
Конкурс 

Члан 5. 
 Конкурс за доделу новчаних награда за талентоване студенте поводом Дана општине  расписује 
Општинско веће најкасније до 1. децембра сваке године. 
 

Члан 6. 
 Конкурсом из члана 5. ове Одлуке утврђују се услови за доделу награда, критеријуми за 
утврђивање редоследа кандидата, потребни документи и рокови за пријављивање на конкурс. 
 Рок за пријављивање на конкурс не може бити краћи од 10 дана. 
 

Члан 7. 
 Конкурс се објављује на званичном сајту општине Прибој. 
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Пријава 
Члан 8. 

 Заинтересовани студенти, у року предвиђеним конкурсом, подносе пријаву у слободној форми 
која садржи: 

- кратку биографију са личним подацима 
- доказе о испуњености услова 
 
 
 

Члан 9.  
 Уз пријаву се, као докази, подносе исправе издате од стране надлежних органа и установа: 

- уверење о пребивалишту 
- уверење факултета о уписаној години студија и статусу студента на буџету 
- уверење факултета о свим положеним испитима и оствареној просечној оцени током 

студирања, с тим да чињеница да су положени сви испити из претходне године студија мора 
бити исказана као 60 ЕСПБ освојених бодова. 

 
Члан 10. 

 Конкурс расписује Општинск веће а  спроводи Општинска управа Прибој. 
 
Критеријуми за утврђивање редоследа 
 

Члан 11. 
Редослед кандидата  студената утврђује се на основу: 

- године студија 
- оствареног успеха током претходних  година студија 

 
Број бодова који кандидат остварује на основу уписа у одговарајућу годину студија је: 
 

- за уписану III годину основних академских студија, после остварених 120 ЕСПБ бодова, 2 (два) 
бода 

- за уписану IV годину основних академских студија ,после остварених 180 ЕСПБ бодова,  3 
(три) бода 

- за уписану V годину основних академских студија, после остварених 240 ЕСПБ бодова, 4 
(четири) бода 

- за уписану VI годину основних академских студија, после остварених 300 ЕСПБ бодова,  5 
(пет) бодова 

- за уписану I годину мастер академских студија, после остварених 180 ЕСПБ бодова,3 (три) бода 
- за уписану I годину мастер академских студија, после остварених 240 ЕСПБ бодова, 4 (четири) 

бода 
- за уписану II годину мастер академских студија после остварених 240 ЕСПБ бодова, 4 (четири) 

бода 
 Успех остварен у току претходних година студија исказује се бројем бодова у висини просечне 
оцене свих положених испита током студирања (од 9,00 до 10 бодова), заокружен на две децимале. 
 Кандидати се рангирају према  збиру броју бодова оствареним по основу успеха оствареног 
током претходних година студија и броја бодова који су остварили уписом у одговарајућу годину 
студија. 
 У случају да један или више кандидата остваре исти број бодова, а да су испод прописаног броја 
за награђивање, предност има кандидат који је остварио већи број бодова по основу година студија. 
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Избор 
Члан 12. 

 Предлог Прелиминарне ранг листе о додели награда  талентованим  студентима сачињава  
Општинска управа Прибој и доставља Општинском већу на утврђивање, у року од 10 дана од дана 
истека рока за подношење пријава. 
 Општинско веће исту утврђује у року од 7 (седам) дана и објављује на званичној интернет 
страници општине Прибој. 
 Сваки кандидат има право приговора на Прелиминарну ранг листу у року од 8 (осам) дана од 
дана објављивања Прелиминарне ранг листе на званичној интернет страници општине Прибој. 
 Кандидат подноси приговор Општинском већу. 
 Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа 
документација. 
 Општинско веће општине Прибој о приговорима на Прелиминарну ранг листу одлучује  
најкасније у року од 10 (десет) дана од дана истека рока за подношење приговора, утврђује Коначну ранг 
листу и исту објављује на званичној интернет страници општине Прибој и доноси одлуку о додели 
новчаних награда талентованим студентима  поводом Дана општине. 
 
Исплата 

Члан 13. 
 Номинални износ новчане награде, сваке године утврђује Општинско веће у оквиру средстава 
утврђених буџетом  општине за годину у којој се награда додељује.  

Oпштинско  веће сваке године, у складу са ставом 1. овог члана, може одлучити да награде које 
се додељују студентима буду исплаћиване у више рата.  
 За студенте којима буду додељене награде организује се пријем код председника општине 
поводом Дана Општине. 
 
Завршне одредбе 

Члан 14. 
 Ступањем на снагу ове Одуке престаје да важи Одлука о стипендирању талентованих студената 
(''Сл. лист општине Прибој'', бр.8/13 и 4/14). 
 

Члан 15. 
      Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у Службеном листу општине Прибој. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број: 67-8 од 28.11.2018. године 

 
 

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

____________________ 
  
 
 
 На основу члана 20. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016- други закон и 47/2018 ), члана 11. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016, и 
104/2016- други закон.), и члана 46. став 1. тачка 3. и 14. Статута општине Прибој ("Службени лист 



Број  7/2018                                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ                                

11 | С т р а н а  
 

општине Прибој", бр.12/2008), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 28.11.2018. године, 
донeела је 

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, 7/2013, 6/2014, 6/2015, 11/2016, 10/2017 и 4/2018), таксеној тарифи, тарифни број 3. 
став 1. тачка 1. новчани износи локалне комуналне таксе за држање теретних возила мењају се и гласе:  
 
1. 

  
N1 за камионе до 2 t носивости  

 
1.730,00 динара  

2.  N1 за камионе преко 2 t носивости  2.300,00 динара  
3.  N2 за камионе до 5 t носивости  2.300,00 динара  
4.  N 2 за камионе преко 5 t носивости  4.020,00 динара  
5.  N3 за камионе преко 12 t носивости  5.740,00 динара  
 
 У тачки 2. новчани износ локалне комуналне таксе за држање теретне и радне приколице (за  
путничке аутомобиле) гласи:  
1. О- за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)       570,00 динара. 
 У тачки 3. новчани износи   локалне комуналне таксе за путничка возила гласе:  
 
1.  

 
М1 до 1.150 cm3  

   
 570,00 динара  

2.  М1 преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3  1.140,00 динара  
3.  М1 преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3  1.720,00 динара  
4.  М1 преко 1.600 cm3до 2.000 cm3  2.300,00 динара  
5.  М1 преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3  3.470,00 динара  
6.  М1 преко 3.000 cm3  5.740,00 динара  
 
 У тачки 4. новчани износи локалне комуналне таксе за мотоцикле гласе:  
 
1.   L 1, L 2, L 3, L 4, L 5, L 6, L 7 до 125 cm3  

  
460,00 динара 

2.  L3, L4, L5, L7  преко 125 cm3 до 250 cm3  680,00 динара  
3.  L3,L4,L5,L7  преко 250 cm3 до 500 cm3  1.140,00 динара  
4.  L3, L4, L5, L7  преко 500 cm3 до 1200cm3  1.390,00 динара  
5.  L3, L4, L5, L7  преко 1200cm3  1.720,00 динара  

 
 У тачки 5. новчани износи локалне комуналне таксе за аутобусе и комби бусеве гласе:  
1. М2, М3- за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту   50,00 динара. 
 У тачки 6. новчани износи локалне комуналне таксе за прикључна возила: теретне приколице, 
полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терете  гласе:  
 
1.      O 1 и O 2    до      1 t носивости  

  
460,00 динара  

2.  О2 од  1 t и О3 до 5 t носивости  800,00 динара  
3.  О 3 од 5 t до 10 t носивости  1.090,00 динара  
4.  О 4 од 10 t до 12 t носивости  1.500,00 динара  
5.  О 4 носивости преко 12 t  2.300,00 динара  
 
 У тачки 7. новчани износи локалне комуналне таксе за вучна возила (тегљаче) гласе:  
 
1.  

 
чија је снага мотора до 66 киловата  

 
1.720,00 динара  

2.  чија је снага мотора од 66-96 киловата  2.300,00 динара  
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3.  чија је снага мотора од 96-132 киловата  2.900,00 динара  
4.  чија је снага мотора од 132-177 киловата  3.470,00 динара  
5.  чија је снага мотора преко 177 киловата  4.610,00 динара  
 У тачки 8. новчани износ локалне комуналне таксе за  радна возила, специјална адаптирана 
возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз 
пчела гласи: 
1. SG-  за  радна возила, специјална адаптирана возила за превоз   1.140,00 динара 
             реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела 

 
Члан 2.  

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Прибој''.  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број:434-2 од 28.11.2018.године 

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

____________________ 
       
 
 На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'' број: 15/2016) и члана 
46. став 1. тачка 9. Статута Општине Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' број: 12/08), Скупштина 
општине Прибој на седници одржаној 28.11.2018.године, донела је  
 
 

О Д Л У К У  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ И ПОКРИЋУ ГУБИТКА ЈКП “УСЛУГА” 

 
 
 I Даје се сагласност на Одлуку Надзорног број 1709 од 24.09.2018. године о расподели добити и 
покрићу губитка ЈКП “Услуга” Прибој по усвојеном финансијском извештају за 2017. годину. 
 II По усвојеном финансијском извештају за 2017. годину, добит ЈКП “Услуга” износи 
20.020.324,31 динар и овим износом остварене добити, покрива се губитак ранијих година. 
 
 III Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број: 02-58 од 28.11.2018. године 

 
 

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

____________________ 
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  На основу члана 2. Одлуке о усклађивања пословања Јавног комуналног предузећа “Услуга” 
Прибој са Законом о јавним предузећима (“Службени лист Општине Прибој”, број 11/2016) и члана 46. 
став 1. тачка 7. Статута Општине Прибој (“Службени лист Општине Прибој број 12/2008) Скупштина 
општине Прибој, на седници одржаној 28.11.2018. године, донела је  
 
              O Д Л У К  У 
                                                 о одржавању  чистоће спортских терена 
 
       I   Поверава се Јавном комуналном предузећу “Услуга” Прибој, да у оквиру својих редовних 
активности врши и одржавање чистоће спортских терена код основних и средњих школа у Насељу. 
 
      II        Одлуку   објавити у „Службеном листу oпштине Прибој“. 
 

                        СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број:352-1 од 28.11.2018 године 

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

____________________ 
 

   На основу члана  46. тачке 7.  Статута Општине Прибој ("Службени лист општине Прибој", број 
12/2008), Скупштина Општине Прибој, на седници одржаној 28.11.2018.године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ И УДРУЖИВАЊА СА ГРАДОВИМА И  

ОПШТИНАМА У СЛИВУ РЕКЕ ДРИНЕ 
 
 

Члан 1. 
 Општина Прибој прихвата Иницијативу за успостављање сарадње и удруживања са градовима и 
општинама у сливу реке Дрине и то са градом Лозница и општинама: Крупањ, Осечина, Љубовија, 
Бајина Башта, Нова Варош,Пријепоље и Сјеница. 
 
 
      Члан 2. 
 Циљ сарадње и удруживања градова и општина из члана 1. ове одлуке садржан је у потреби 
интензивирања сарадње у циљу смањивања заједничких ризика и брзог опоравка након елементарних 
непогода и других несрећа. 
 
 
      Члан 3. 
 Сарадња и удруживање ће бити успостављени потписивањем Протокола о сарадњи и 
удруживању градова и општина у сливу реке Дрине, који ће потписати представници градова и општина 
из члана 1. ове одлуке. 
Овлашћује се председник општине Прибој, да у име општине Прибој, потпише Протокол о сарадњи и 
удруживању са градовима и општинама у сливу реке Дрине.  
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                Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у „Службеном листу општине 
Прибој“. 

 
                                               СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

  01 Број: 02-60 од 28.11.2018. године 
 

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

____________________ 
 

 На основу члана 121. Закона о основама образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. Закон), члана 1. Правилника о општинском савету родитеља ("Службени гласник РС", 
бр. 72/2018) члана 18. став 1. тачка 17. Статута општине Прибој, (''Сл.лист општине Прибој'' бр. 12/08), 
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 28.11.2018. године донела је  
 

О Д Л У К У  
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 
Члан 1.  

Овом Одлуком образује се Општински савет родитеља општине Прибој (у даљем тексту: Савет), који је 
задужен за координацију и повезивање родитеља, образовно-васпитних и васпитно-образовних установа 
са општином Прибој, а у интересу деце предшколског и школског узраста и у циљу унапређења њиховог 
образовања и васпитања. 
 

Члан 2.  
 Општински савет има председника и заменика председника, које бирају чланови већином 
гласова од укупног броја чланова Савета. Мандат чланова Савета траје једну школску годину и послове 
из своје надлежности обављају без накнаде. 
 

Члан 3.  
 Општински савет ради на седницама, које су јавне. Саветом председава председник, који сазива 
и руководи седницама, потписује акта и обавља и друге послове у складу са законом и Статутом 
општине Прибој, планом рада и прописима из области образовања и васпитања.  
 

Члан 4.  
 Општински савет родитеља сачињава полугодишњи извештај о раду и доставља га установама за 
које је Савет именован и скупштини општине Прибој. 
 

Члан 5. 
 Овом Одлуком, за школску 2018/2019. годину, у Општински савет родитеља именују се:  

1. Славиша Ђуровић, представник, испред О. Ш. “Десанка Максимовић” 
1. Аниса Крезовић, заменик, испред О. Ш. “Десанка Максимовић”; 
2. Бојана Којадиновић, представник, испред О. Ш. “Бранко Радичевић” 
3. Маја Удовичић, заменик, испред О. Ш.“Бранко Радичевић”; 
4. Иванка Мојићевић, представник, испред Машинско-електротехничке школе 
5. Александра Кашерић, заменик, испред Машинско-електротехничке школе; 
6. Мирела Еминић, представник, испред П.У. “Невен”  
7. Данијела Милићевић, заменик, испред П.У. “Невен” ; 
8. Алиса Ђозгић, представник, испред О. Ш. “Вук Караџић” 
9. Александар Шарац, заменик, испред О. Ш. “Вук Караџић”; 
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10. Борка Ђоновић, представник, испред О. Ш. “Никола Тесла”; 
11. Милија Полић, заменик; испред О. Ш. “Никола Тесла” 
12. Садија Терзић, представник, испред О. Ш. “9.мај” 
13. Десанка Пријовић, заменик, испред О. Ш. “9.мај”; 
14. Марија Бабић, представник, испред О. Ш. “Благоје Полић”, 
15. Ивана Гудурић, заменик, испред О. Ш. “Благоје Полић”; 
16. Борко Станковић, представник, испред “Гимназија” Прибој; 
17. Мила Дивац, заменик, испред “Гимназија” Прибој. 

 
Члан 6.  

 Стручне и административне послове за потребе Савета обављаће служба општинске управе 
Прибој задужена за скупштинске послове. 
 

Члан 7.  
 Финансијска средства за обављање послова Савета обезбедиће се буџетом општине Прибој. 
  

Члан 8.  
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Прибој''.  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број: 02-59 од 28.11.2018 године 

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

____________________ 
  
 На основу члана 29. и члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању у 
ванредним ситуацијама (''Сл.гласник РС'' бр. 87/18), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова 
за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС” бр. 98/2010.), члана 20. тачка 8. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'' бр. 1129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018 ), члана 18. став 1. 
тачка 20. Статута општине Прибој, (''Сл.лист општине Прибој'' бр. 12/08), Скупштина општине Прибој 
на седници одржаној 28.11.2018. године донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА  

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  
 
 

I Разрешавају се дужности чланова Општинског штаба за ванредне ситуације општине Прибој:  
1. Горан Лучић - члан Штаба; 
 
2. Александар Раковић - члан Штаба 

 
II Решење објавити у Службеном листу општине Прибој.  
 

Образложење: 
 Чланом 29. став 1. тачка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним 
ситуацијама прописује је да јединица локалне самоуправе образује Штаб за ванредне ситуације. Члан 41. 
овог Закона прописује да Штаб образује надлежни орган општине. На основу члана 10. Уредбе о саставу 
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и начину рада штабова за ванредне ситуације за чланове општинског штаба могу бити постављени 
чланови извршног органа општине у чијем делокругу су послови из области: здравља, пољопривреде, 
водопривреде и шумарства, рада и социјалне политике, заштите животне средине, затим представници 
општинских органа управе у чијем делокругу су послови из области: саобраћаја, грађевине, енергетике, 
јавног информисања, трговине и услуга, те руководиоци јавних предузећа, привредних друштава, 
руководиоци организационих јединица одбране, полиције, хуманитарних организација, удружења 
грађана, других правних лица и установа у чијем делокругу су послови од значаја за заштиту и 
спасавање у ванредним ситуацијама.  
Како горе наведени чланови Штаба нису више на функцијама по основу којих су и постављени, 
одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број:87-9 од 28.11.2018. године 

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

____________________ 
     
 На основу члана 29. и члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању у 
ванредним ситуацијама (''Сл.гласник РС'' бр. 87/18), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова 
за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС” бр. 98/2010.), члана 20. тачка 8. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'' бр. 1129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018 ), члана 18. став 1. 
тачка 20. Статута општине Прибој, (''Сл.лист општине Прибој'' бр. 12/08), Скупштина општине Прибој 
на седници одржаној 28.11.2018. године донела је   

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

 ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
 
 

I У Општински штаб за ванредне ситуације општине Прибој (у даљем тексту: Штаб),  
постављају се: 

  
1. Радован  Ђуровић, руководилац Електродистрибуције, погон Прибој- члан Штаба; 
 
2. Владимир Милинковић , директор Дома здравља Прибој- члан Штаба. 

 
II Штаб за ванредне ситуације обавља послове и доноси акте ближе прописане Законом о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама (''Сл.гласник РС'' бр. 87/18) и Уредбом о 
саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС” бр. 98/2010.).  

 
III  Решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

Чланом 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама 
прописано је да Штаб за ванредне ситуације образује надлежни орган општине. 

Члан 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације прописује да  за 
чланове општинског штаба могу бити постављени чланови извршног органа општине у чијем делокругу 
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су послови из области: здравља, пољопривреде, водопривреде и шумарства, рада и социјалне политике, 
заштите животне средине, затим представници општинских органа управе у чијем делокругу су послови 
из области: саобраћаја, грађевине, енергетике, јавног информисања, трговине и услуга, те руководиоци 
јавних предузећа, привредних друштава, руководиоци организационих јединица одбране, полиције, 
хуманитарних организација, удружења грађана, других правних лица и установа у чијем делокругу су 
послови од значаја за заштиту и  спасавање у ванредним ситуацијама.  

 
Имајући у виду предње, одлучено је као у диспозитиву решења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  
 01 Број: 87-10 од  28.11.2018. године 

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

____________________ 
 
 На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник 
РС'''бр.88/2017), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 28.11.2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА О.Ш. ''9.МАЈ '' 
 
I Разрешава се Милорад Пријовић, дужности члана Школског одбора О.Ш. ''9. Мај”, представник 

Савета родитеља. 
 
II Именује се Сенада Сујић, за члана Школског одбора О.Ш. ''9. Мај”, представник Савета 

родитеља. 
 
III Мандат именованом траје до истека мандата Школског одбора. 
 
IV Решење је коначно и објавити у ''Службеном листу општине Прибој''. 

 
О б р а з л о ж е њ е: 

 Законом о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' број: 88/2017), у члану 
115. прописано је да је школски одбор орган управљања у школи. Чланом 116. 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 117. истог Закона прописано је да Скупштина општине може 
разрешити члана школског одбора пре истека мандата, на иницијативу овлашћеног предлагача. Савет 
родитеља, као овлашћени предлагач, на седници одржаној 21.09.2018. године, предложио је да се у 
школски одбор именује нови члан Сенада Сујић. 

 Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број: 61-22 од 28.11.2018. године 

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

____________________ 
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 На основу члана 116. и 117.Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник 
РС'''бр.88/2017), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 28.11.2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

О.Ш. ''ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ '' 
 

I Разрешава се Дражена Радовић, дужности члана Школског одбора О.Ш. ''Десанка Максимовић, 
представник Савета родитеља. 

 
II Именује се Мирослава Нијемчевић, за члана Школског одбора О.Ш. ''Десанка Максимовић, 

представник Савета родитеља. 
 
III Мандат именованом траје до истека мандата Школског одбора. 
 
IV Решење је коначно и објавити у ''Службеном листу општине Прибој''. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
Законом о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' број: 88/2017), у члану 

115. прописано је да је школски одбор орган управљања у школи. 
Чланом 116. 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 117.истог 
Закона прописано је да Скупштина општине може разрешити члана школског одбора пре истека 
мандата, на иницијативу овлашћеног предлагача. Савет родитеља, као овлашћени предлагач, на седници 
одржаној 03.10.2018. године, предложио је да се у школски одбор именује нови члан Мирослава 
Нијемчевић. 

 
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број:61-23 од 28.11.2018. године 

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

____________________ 
 
На основу члана 17. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 

15/2016), члана 37. Одлукe о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Прибој са 
Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Прибој“, бр.11/2016), члана 46.  став1., тачка 
10. Статута општине Прибој („Службени лист општине Прибој“, бр. 12/08), Скупштина општине Прибој 
на седници одржаној 28.11.2018. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈКП ''УСЛУГА'' ПРИБОЈ 

 
I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Надзорног одбора ЈКП '' Услуга'' Прибој : 
1. НЕНАД НОВАКОВИЋ , дипл.инж.маш., члан из реда локалне самоуправе 
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II У Надзорни одбор ЈКП '' Услуга'' Прибој , именује се: 
 
1.САША ДРОБЊАКОВИЋ , дипл.екон., члан из реда локалне самоуправе 
 
 
III Мандат именованом траје до истека мандата Надзорног одбора. 
 
IV Решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
Одредбама чланова 17-22. Закона о јавним предузећима и чланова 37 - 40. Одлукe о усклађивању 
пословања Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' са Законом о јавним предузећима,утврђена је 
процедура и услови за именовање председника и чланова Надзорног одбора јавних предузећа. 
Прописано је да надзорни одбор јавног предузећа има три члана, од којих је један председник, као и да 
председника и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе 
именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, односно Скупштина општине, на период 
од четири године, од којих је један члан надзорног одбора из реда запослених. 
Чланом 46.став1.,тачка 10.Статута општине Прибој,утврђена је надлежност Скупштине у погледу 
именовања надзорних одбора јавних предузећа чији је оснивач. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број:02-61 од 28.11.2018. године 
                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                             Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р. 

____________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

II АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА   
 
 На основу члана  6. став 5. и 6. и  члана  7a. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 
26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 78/11, 47/13 и 68/14 )  и члана 79. став 1. тачка 12. Статута 
општине Прибој ("Службени лист општине Прибој", бр. 12/2008), Општинско веће општине Прибој, на 
седници одржаној 23.11.2018. године, донело је  
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 
 Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Прибој. 
 

Члан 2. 
 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. 
годину на територији општине Прибој  износе: 
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Ред. 
бр. Врста непокретности I зона II зона III зона IV зона 

1. грађевинско земљиштe    1.500,00 дин. 1.200,00 дин. 1.000,00 дин. - 

2. 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. 

 
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 2019. године. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
број:436-5/2018-02 од 23.11.2018.године 

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

____________________ 
 

На основу члана 64. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др. 
закон, 41/09, 112/15 и 80/17) и члана 79. Статута општине Прибој („Сл. лист општине  Прибој“ бр. 19/08 
и 28/16), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној дана 23.11.2018. године, донело је  

 
ОДЛУКУ 

о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији општине Прибој 

 
Члан 1. 

    Одређује се Председник општине Прибој, као орган надлежан за доношење Одлуке о 
расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на 
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територији општине Прибој, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарстава и пољопривреде (у 
даљем тексту:Министарство), а у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта општине Прибој. 
 

Члан 2. 
      Одређује се Председник општине, као надлежан орган, да на основу предлога Комисије за 
спровођење поступка јавног надметања, доносе Одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији општине Прибој, уз сагласност Министарства. 
 

Члан 3. 
     Одредбе члана 1. и  2. ове Одлуке односе се и на пољопривредно земљиште које је, у складу са 
посебним законом, одређено као грађевинско земљиште, а користи се за пољопривредну производњу до 
привођења планираној намени, као и на пољопривредне објекте у државној својини. 
 

Члан 4. 
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Прибој“. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
број:320-18/2018-02 од  23.11.2018.године 

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

____________________ 
На основу члана 61-64. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-

др. закон, 41/09, 112/15 и 80/17) и члана 79. Статута општине Прибој („Сл. лист општине  Прибој“ бр. 
19/08 и 28/16), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној дана 23.11.2018. године, донело је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 
 

 I Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Прибој, на мандатни период од 
четири године (у даљем тексту: Комисија). 
 
 II У Комисију се именују: 
 за председника: 
 -Зоран  Новаковић, дипл. агроекономиста;  
 за чланове: 
 1.Иван Лончар, дипл. инж.пољопривреде.; 
 2.Марко Јањушевић, дипл. инж.инф.; 
 3.Селма Кулоглија, дипл. инж. пољопривреде; 
 4.Наташа Савић, дипл.инж.екологије; 
 
 III Задатак Комисије из тачке II овог Решења је прикупљање понуда за јавно надметање, 
спровођење поступка јавног надметања, вођење записника и давање предлога Председнику општине 
Прибој за избор најповољнијег понуђача, односно давање предлога за доношење Одлуке о давању у 
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закуп пољопривредног земљишта у државној својини и утврђивање цене закупа пољопривредног 
земљишта. 
 IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Прибој“. 
 V  Решење доставити: именованим  и архиви а/а. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

број:320-19/2018-02 од 23.11.2018.године 
 
                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
             Лазар Рвовић, дипл.правник, с.р. 

____________________ 
           На основу члана 3. став 1. тачка 12. и члана 22. Уредбе о садржини, начину припреме и оцене, као 
и праћењу спровођења извештаја о реализацији капиталних пројеката („Службени гласник РС“, бр. 
63/2017) и члана 26. Пословника Општинског већа („Службени лист општине Прибој“, бр. 12/2008), 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној дана 23.11.2018. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за капиталне инвестиције општине Прибој 

 
        I  Образује се Комисија за капиталне инвестиције општине Прибој (у даљем тексту: Комисија) у 
следећем саставу: 
Председник комисије: 

Саша Василић, заменик Председника општине Прибој 
Чланови комисије: 

Славиша Јањушевић – помоћник Председника општине задужен за буџет и финансије 
Елвис Мујовић – руководилац  Одељења за урбанизам 
Здравко Пешут – директор ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој 
Магдалена Пријовић, представник Канцеларије за локални економски развој 

 
        II Задатак комисије је да након достављања предлога од стране овлашћених предлагача за 
укључивање у план јавних инвестиција, врши рангирање капиталних пројеката према приоритетним 
циљевима садржаним у важећим планским документима, по секторима капиталних пројеката средње и 
велике вредности, а који могу бити предложени за финансирање у поступку припреме и доношења 
буџета за буџетску и наредне две фискалне године. 

 
      III При рангирању капиталних пројеката средње и велике вредности првенствено се полази од: 
-стратешке релевантности предложеног пројекта за националне, односно регионалне и локалне развојне 
приоритете 
-финансијске одрживости  
-потенцијалних ефеката пројекта на социјални, економски, регионални и еколошки одрживи развој 
-степена реализације пројеката у одрeђеној области у претходним годинама и 
-других релевантних критеријума 

 
   IV    Решење доставити члановима  Комисије и архиви. 
 
   V   Решење  објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
број:02-57/2018-02 од 23.11.2018. године 

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

____________________ 
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 Општинско веће општине Прибој, на основу члана 49. став 2., чл. 97. став 2. и 170. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 
број 21/2016 и 113/2017), члана 79. став 1. тачка 7. и чл. 93. став 1. Статута општине Прибој (“Службени 
лист општине Прибој“, број 12/2008), на седници одржаној  дана 23.11.2018 . године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о постављењу на положај начелника Општинске управе општине Прибој 

 
  I Ђорђе Дујовић дипл. правник из Прибоја, поставља се на положај начелника Општинске 
управе општине Прибој, на основу спроведеног Јавног конкурса број: 111-3 /2018-02 од 28.08.2018. 
године. 
 II Ђорђе Дујовић дипл. правник из Прибоја, поставља се на положај начелника Општинске 
управе  општине Прибој, на пет година. 
    III Начелник Општинске управе Прибој ступа на положај даном доношења решења о 
постављeњу на положај.         
   IV Ово решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
 
     О б р а з л о ж е њ е  
 
 Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној дана 20.08.2018. године, донело је 
одлуку о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине 
Прибој и решење о именовању Комисије за спровођење поступка за попуњавање положаја начелника 
Општинске управе, чији је задатак био да спроведе изборни поступак за избор начелника Општинске 
управе. 
 Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Прибој, објављен 
је на званичној интернет страници Општине Прибој www. priboj. rs, дана  28.08.2018. године, а 
Обавештење о Јавном конкурсу оглашено је у дневном листу „Политика“, дана  29.08.2018.године. 
 На расписани Јавни конкурс пристигла је само једна пријава, поднета од стране дипл. правника 
Ђорђа Дујовића. 
 Конкурсна комисија, после конституисања, на седници одржаној дана 15.10.2018. године, 
размотрила је пристиглу пријаву, утврдила да је иста благовремена и да су уз исту приложени сви 
докази захтевани Јавним конкурсом. Кандидат је обавештен о почетку изборног поступка обавештењем 
од 15.10.2018. године и истом заказан усмени разговор који је одржан дана 16.10.2018. године, на коме је 
извршена провера стручних оспособљености, знања и вештина. Провером је утврђено да је кандидат 
јако добро упознат са пословима радног места, познаје веома добро систем организације власти у 
јединици локалне самоуправе, као и прописе који се односе на јединицу локалне самоуправе. 
 Увидом у приложену документацију и усменом провером утврђено је да кандидат у целости 
испуњава услове за обављање послова  начелника Општинске управе. 
 Комисија је Општинском већу, као надлежном органу у смислу члана 49., став 2. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, односно у смислу  члана 97. 
став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и члана 24. 
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним 
покрајинама и једнициама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016), доставила Листу 
кандидата за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Прибој. 
 Општинско веће општине Прибој, разматрајући поднету Листу кандидата, утврдило је да 
кандидат  испуњава потребне услове и одлучило као у тачки 1. диспозитива овог Решења.                   
 Одредбом члана 99. став 1. истог Закона прописано је да службеник ступа на положај даном 
доношења решења о постављењу на положај. 
 Тачком 2. диспозитива решења прописано је да је службеник дужан да ступи на положај по овом 
Решењу почев од дана доношења решења.. 
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 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења није допуштена жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом Управном суду Београд, у року од 30 дана од дана достављања истог. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
број:119-7/2018-02 од  23.11.2018.године 

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

____________________ 
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