
 

Година  2021  Број 6 Прибој, 02.11.2021. 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", бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - УС, 50/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), члана 44. став 1. тачка 5. Статута Oпштине Прибој („Сл. 
лист Општине Прибој“, број 1/2019), Скупштина oпштине Прибој, на седници одржаној 02.11. 2021. 
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: план намена површина са локацијама за измене; саобраћајно решење са 

локацијама изменa; план регулације са грађевинским линијама и локацијама изменa; хидротехничка и 
термотехничка инфраструктура са локацијама изменa; електроенергетска инфраструктура са локацијама 
изменa. 

Члан 3. 
План се објављује у "Службеном листу Општине Прибој". Плански документ се у целости 

објављује у електронском облику на интернет страни Општине Прибој. 
 

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

Прибој“. 
 

Скупштина општине Прибој 
01 Број: 350-39 од 02.11.2021. године 

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

____________________ 
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 На основу чланa 97. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021)  и члана 
44. Статута Општине Прибој („Службени лист Општине Прибој“, број 1/2019) Скупштина општине 
Прибој на седници одржаној дана 02.11.2021. године,  донела је 
 
 

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист 
Општине Прибој“, број 2/2015) после члана 4. додаје се члан 4а који гласи 
 
      „члан 4а 
 Ако је планским документом за изградњу, доградњу, реконструкцију или промену намене 
објекта утврђена обавеза обезбеђивања паркинг или гаражних места, а инвеститор у техничкој 
документацији у поступку издавања локацијских услова, грађевинске дозволе или решења којим се 
одобрава извођење радова, не предвиди потребан број паркинг или гаражних места на својој 
грађевинској парцели, дужан је да плати допринос за свако необезбеђено паркинг или гаражно место на 
својој парцели, у износу од 250.000,00 динара. 
 У случају реконструкције посебних делова (подела једног посебног дела на два или на више 
посебних делова) у стамбеним и стамбено-пословним зградама изграђеним до дана ступања на снагу ове 
Одлуке инвеститор је дужан да плати допринос за свако необезбеђено паркинг или гаражно место на 
својој парцели, у износу од 75.000,00 динара. 
 Ако је планским документом прописано да се потребан број паркинг места може обезбедити на 
катастарској парцели која није у власништву инвеститора уз сагласност власника те парцеле, допринос 
из ставова 1. и 2. овог члана плаћа се за свако паркинг место које инвеститор не може да обезбеди на 
својој парцели, парцели у урбанистичком блоку, парцели у индустријском комплексу или суседној 
катастарској парцели и то у износу из ставова 1. и 2. овог члана. 
 Одредбе ставова 1. и  2. овог члана не односе се на објекте за које су до дана ступања на снагу 
ове Одлуке издати локацијски услови као ни на надзиђивања стамбених зграда (адаптација таванског 
простора) према уговорима закљученим са стамбеним заједницама у складу са законом којим се уређује 
одржавање стамбених зграда.“ 
  

Члан 2. 
 У члану 5. после другог става 2. додаје се став 3 који гласи: 
„Умањење из става 2. овог члана примењује се и на допринос обрачунат према члану 4а ове 
Одлукe. 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 
Прибој“. 
 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  
01 Број:418-1 од 02.11.2021.године 

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

____________________ 
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 На основу члана 99. став 20. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), и члана 
44. Статута Општине Прибој („Службени лист Општине Прибој“, број 1/2019) Скупштина општине 
Прибој на седници одржаној дана 02.11.2021.године, донела је  

 
 

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини („Службени лист Општине 
Прибој“, број 1/2019) после члана 8. додаје се члан 8а који гласи: 
 

8а 
 Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину Општине Прибој за потребе 
уређења површина јавне намене, уколико је власник земљишта сагласан, спроводи се у поступку који је 
према одредбама ове Одлуке прописан за отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом. 
 Ако се у току поступка прибављања у јавну својину дела катастарске парцеле утврди да 
преостали део катастарске парцеле не испуњава услове за грађевинску парцелу у складу за важећим 
планским актом и не граничи са другим парцелама истог власника, на захтев власника прибавиће се у 
јавну својину и тај преостали део катастарске парцеле.“ 
 

Члан 10. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број: 418-2  од 02.11.2021. године 

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

____________________ 
    На основу члана 44.став 1. тачка 52. Статута Општине Прибој  (''Сл. лист Општине Прибој'' бр. 
1/19), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 02.11.2021. године, донела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У  
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ  

ЗА 2020. ГОДИНУ  
 

 I   УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Туристичке организације Прибој за 2020. годину. 
 II  Одлуку објавити у Службеном листу oпштине Прибој. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
 01 Број: 02-103 од  02.11.2021. године  

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

____________________ 



Број  6/2021                                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ                                

4 | С т р а н а  
 

 На основу члана 121. Закона о основама образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), члана 3. Правилника о општинском савету 
родитеља ("Службени гласник РС", бр. 72/2018) члана 44. став 1. тачка 11. Статута општине Прибој, 
(''Сл. лист општине Прибој'' бр. 1/19), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 02.11.2021.  
године донела је   
 
 

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

 
 

Члан 1.   
 Овом Одлуком образује се Локални 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.  

            Локални 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.   
   Локални 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. 
 Локални 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 2021/2022. годину, у Локални савет родитеља  именују се:   
       

1. Иван Самарџић, представник, испред ОШ “Десанка Максимовић” 
2. Веселин Бјелић, заменик,  испред ОШ “Десанка Максимовић”; 

 
3. Ивана Папић, представник, испред ОШ “Бранко Радичевић” 
4. Драгана Ћирковић, заменик, испред ОШ“Бранко Радичевић”; 

 
5. Иванка Мојићевић, представник, испред Машинско-електротехничке школе 
6. Александра Кашерић, заменик, испред Машинско-електротехничке школе; 

 
7. Мирела Полимац, представник, испред П.У. “Невен”  
8. Данијела Станковић, заменик, испред П.У. “Невен” ; 

 
9. Сања Ратковић, представник, испред ОШ “Вук Караџић” 
10. Верољуб Полић, заменик, испред ОШ“Вук Караџић”; 

 
11. Борка Ђоновић, представник, испред ОШ “Никола Тесла”; 
12. Бојана Бујић, заменик; испред ОШ“Никола Тесла” 

 
13. Славенко Лангура, представник, испред О Ш “9.мај” 
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14. Емин Јаховић, заменик, испред ОШ “9.мај”; 
 

15. Ивана Гудурић, представник, испред ОШ“Благоје Полић”, 
16. Славица Видојевић, заменик, испред ОШ “Благоје Полић”; 

 
17. Јелена Ђуровић, представник, испред "Гимназијe Прибој"; 
18. Муамера Кукић, заменик,  испред "Гимназијe 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: 02-104 од 02.11.2021.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, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), Скупштина општине Прибој на 
седници одржаној 02.11.2021. године, донела је 
 
 

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

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''НЕВЕН'' ПРИБОЈ 
 
 
          I    Разрешава се Слађана Спајић, дужности члана Управног одбора Предшколске установе ''Невен'' 
Прибој, представник Савета родитеља. 
        II   Именује се Данка Спаић, за члана Управног одбора Предшколске установе ''Невен'' Прибој, 
представник Савета родитеља. 
      III     Мандат именованој траје до истека мандата Управног 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, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020), у члану 115. прописано је  да је Управни одбор орган управљања у предшколској 
установи. 

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 Управног одбора пре истека мандата, на 
иницијативу овлашћеног предлагача. Слађана Спајић није више корисник услуга установе, па је Савет 
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родитеља на седници одржаној 08.09.2021. године, предложио је да се у Управни одбор именује Данка 
Спаић. 

     Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
  01 Број: 02-105 од 02.11.2021. године 

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

____________________ 
 На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 
129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члана 44.а Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 
13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020,47/2021 и 78/2021), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 
02.11.2021. године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ПРИБОЈ 

 
   I  Разрешава се дужности члана Управног одбора  Завичајног музеја  Прибој: 

1. СЛОБОДАНКА КЛАЧАР, члан, из реда запослених 
 II У Управни одбор Дома културе Завичајног музеја Прибој, именује се:  

              1.  АЛЕКСАНДАР КОЈАДИНОВИЋ, члан, из реда запослених 
      III Мандат именованом почиње да тече даном доношења овог решења и траје до истека мандата 
Управног одбора. 
       IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Прибој". 
 

Образложење: 
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине 

именује и разрешава управне и надзорне одборе. Чланом 44.а Закона о култури прописано је да дужност 
члана управног одбора установе престаје истеком мандата и разрешењем. Истим чланом прописани су и 
разлози за разрешење члана управног одбора.  

Како је Слободанка Клачар на седници Скупштине општине одржаној 15.09.2021. године 
именована за вршиоца дузжности директора Завичајног музеја Прибој, одлучено је као у диспозитиву 
овог Решења. 
  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
  01 Број: 02-106  од 02.11.2021.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, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), Скупштина општине Прибој 
на седници одржаној 02.11.2021.године, донела је 

                 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
     OШ ''БЛАГОЈЕ ПОЛИЋ'' КРАТОВО 

 
  I   Разрешава се Сузана Шћеповић, дужности члана Школског одбора ОШ „Благоје Полић“, 
представница Савета родитеља. 
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   II   Именује се Видана Деспић, за члана Школског одбора ОШ „Благоје Полић“, представница 
Савета родитеља. 
             III    Мандат именованој 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", бр. 88/2017, 27/2018 - 

др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020“), 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. Сузани Шћеповић престало је својство члана у Савету 
родитеља. Савет родитеља као овлашћени предлагач, на седници одржаној 13.09.2021. године, 
предложило је да се у школски одбор именује Видана Деспић.   

 
         Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
   01 Број: 02-107 од 02.11.2021. 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, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), Скупштина општине Прибој 
на седници одржаној 02.11.2021. године, донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОШ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' ПРИБОЈСКА  БАЊА 

       
          I   Разрешава се  дужности члана Школског одбора ОШ ''Никола Тесла'': 
                          Душица Прчетић, представник Савета родитеља 
        II   Именује се за члана Школског одбора ОШ ''Никола Тесла'' : 
                          Бојана Бујић, представник Савета родитеља 
       III   Мандат именованој 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", бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020 ),  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 



Број  6/2021                                                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ                                

8 | С т р а н а  
 

мандата, на иницијативу овлашћеног предлагача. Душици Прчетић престало је својство члана у Савету 
родитеља. Савет родитеља као овлашћени предлагач, на седници одржаној 20.09.2021. године, 
предложило је да се у школски одбор именује нови члан Бојана Бујић. 

 
     Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
   01 Број: 02-108 од  02.11.2021.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, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), Скупштина општине Прибој 
на седници одржаној 02.11.2021. године, донела је 
    
 

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

ОШ ''9.МАЈ'' САСТАВЦИ 
 

        I  Разрешава се Драган Луковић, дужности члана Школског одбора ОШ ''9. Мај”,  представник 
Савета родитеља. 
         II Именује се Нисвета Хоџић, за члана Школског одбора ОШ ''9. Мај”, представник Савета 
родитеља. 
       III  Мандат  именованој 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", бр. 88/2017, 27/2018 - 

др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), 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. Драгану Луковићу престало је својство члана у Савету 
родитеља. Савет родитеља, као овлашћени предлагач, на седници одржаној 14.09.2021. године, 
предложио је  да се у школски одбор именује нови члан Нисвета Хоџић . 

    
     Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
  01 Број: 02-109 од 02.11.2021.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, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 02.11.2021. 
године, донела је 

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

ОШ  ''ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ'' 
 
              I Разрешава се Антонела Живковић, дужности члана Школског одбора ОШ ''Десанка 
Максимовић”, представник локалне самоуправе. 
            II Именује се Милош Кожовић, за члана Школског одбора ОШ ''Десанка Максимовић",  
представник локалне самоуправе.  
           III Разрешава се Мирослава Нијемчевић, дужности члана Школског одбора ОШ ''Десанка   
Максимовић", представник Савета родитеља.  
           IV Именује се Перко Ђуровић, за члана Школског одбора ОШ ''Десанка Максимовић", 
представник Савета родитеља. 
            V  Мандат  именованима траје до истека мандата Школског одбора. 
           VI  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, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020), 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 15.09.2021. године, предложио је да се досадашњи члан школског одбора Мирослава 
Нијемчевић разрешава дужности због престанка основа по ком је била изабрана, а да се  у школски 
одбор именује нови члан Перко Ђуровић. Антонела Живковић засновала је радни однос у школи, те се 
разрешава  дужности, а именује се Милош Кожовић, представник локалне самоуправе. 

     Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
  01 Број:02-110  од 02.11.2021. 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, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 02.11.2021. 
године, донела је 
 

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

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 
 

     I  Разрешава се Есад Бербо, дужности члана Школског одбора Машинско-електротехничке 
школе, представник локалне самоуправе. 
              II Именује се Гордана Папић, за члана Школског одбора Машинско-електротехничке школе, 
представник локалне самоуправе. 
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             III Разрешава се Биљана Кашерић, дужности члана Школског одбора Машинско-
електротехничке школе, представница Савета родитеља.  
  IV Именује се Есад Бербо, за члана Школског одбора Машинско-електротехничке школе, 
представник Савета родитеља. 
               V   Мандат именованима 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, 27/2018, 

10/2019 и 6/2020), 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. Сагласно члану 117. став 3. тачка 5.  разрешава се Есад 
Бербо представник локалне самоуправе, због немогућности заступања интереса више структура, 
родитеља и локалне самоуправе, а именује се Гордана Папић, представник локалне самоуправе. Биљани 
Кашерић престало је својство члана због престанка основа по ком је именована, а Савет родитеља, као 
овлашћени предлагач, на седници одржаној 15.09.2021. године, предложио је да се у школски одбор 
именују  нови члан  Есад Бербо. 

    
     Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења. 
 

       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
      01 Број:02-111  од 02.11.2021. године 

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

 
                 

 

II АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

На основу  члана  26. Пословника о раду Општинског већа  (''Сл. лист општине Прибој'', бр 
16/08), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној дана 04.08.2021. године, донело је  
 
 

Р Е Ш Е Њ E 
o образовању Комисије за израду Одлуке о такси превозу 

 
 

I Образује се Комисија у саставу: 
- Драго Дробњаковић, члан Општинског већа, председник  
- Јасмин Хаџовић, члан Општинског већа, члан  
- Видосав Цвијовић, саобраћајни инспектор, члан  

 
II Задатак  Комисије је сачини Одлуку о такси превозу, у циљу усаглашавања прописа из области 

такси превоза из надлежности локалне самоуправе са Законом о превозу путника у друмском саобраћју. 
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III Решење објавити у „Сл.листу општине Прибој“. 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 344 -102 од 04.08.2021.године 
 
                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                   Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

___________________ 
 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 

129/2007) и члана 65. Статута општине Прибој („Службени лист општине Прибој“, број: 1/2019), 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 08.09.2021. године, донело је 

 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 о пружању помоћи ученицима који немају организовани превоз 

 
 I  Имајући у види специфичности и територијалну разуђеност општине Прибој и обзиром да није 

било могуће организовати превоз којим би се обухватили сви ученици основног образовања који би 
користили ово законско право, Општинско веће одбрава да се са дебитне картице за гориво за потребе 
коришћења службених возила органа Општине, дозволи точење горива следећим лицима: 

-Мирославу Деспићу  90 литара дизел горива за школску годину 2021/22, за превоз ученика Стефана 
Пантовића, ОШ  Благоје Полић, на релацији Пантовићи –Кратово- 4,2 км. 
-Ћирковић Славиши 90 литара дизел горива за школску годину 2021/22, за превоз ученика Дуње 

Ћировић, ОШ  Вук Караић, на релацији Брана – Кратовска река - 4 км. 
- Марку Караџићу 90 литара дизел горива за школску годину 2021/22, за превоз ученика Лене Караџић, 

ОШ Десанка Максимовић , на релацији Брана - Друглићи - 4,3 км. 
- Љубиши Петровићу 90 литара дизел горива за школску годину 2021/22, за превоз ученика Матеје 

Петровића, ОШ Никола Тесла , на релацији Брана  - Друглићи   - 4,3 км. 
 II Овлашћуе се Драго Дробњаковић, члан Општинскове већа, да врши надзор над  реализацијом  

овог  Закључка. 
 Образложење  
  

Законом о основама система образовања и васпитања,чланом 189, став 1. тачка 5. ("Сл. гласник 
РС", бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони) регулисано је да локална самоуправа финансира: превоз деце и 
њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од два 
километра, ученика основне школе на удаљености већој од четири километра од седишта школе; превоз, 
смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових пратилаца, без 
обзира на удаљеност места становања од школе; превоз деце и ученика који имају пребивалиште на 
територији јединице локалне самоуправе на удаљености већој од четири километра од седишта школе и 
у случајевима када ученици основне школе похађају школу на територији друге јединице локалне 
самоуправе - ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика; превоз ученика на 
републичка и међународна такмичења . 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 344-142 од 08.09.2021. године 
 
                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                   Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

___________________ 
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 На основу члана 65. Статута општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“ бр. 1/2019) и члана 26. 
Пословника о раду Општинског већа општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 16/08), 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 06.10.2021. године, телефонским путем, доноси  
 

З А К Љ У Ч А К  
             

 Овлашћује се Председник општине Прибој да, у име  Општине Прибој, са Предузећем за 
телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. закључи Уговор о закупу грађевинског земљишта у јавној 
својини општине Прибој, у Прибоју, Бучје, део катастарске парцеле бр. 2405/1 КО Бучје, површине од 15 
м2, ради постављања типског кабинета базне станице на одговарајућем носачу.   
  
           Сагласност објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
    

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
02 број: 06-116 од 06.10.2021.године 

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

___________________ 
 На основу члана 65. Статута општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“ бр. 1/2019) и члана 26. 
Пословника о раду Општинског већа општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 16/08), 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 06.10.2021. године, телефонским путем, дало је  

 
С А Г Л А С Н О С Т 

              
  Да се на Потпећком језеру, на катастарским парцелама бр. 1168 и 1198 КО Прибојске Челице и 
катастарским парцелама бр. 1905 и 1914 КО Мажићи постави плутајућа преграда за прикупљање 
амбалажног отпада, према пројекту за грађевинску дозволу израђеном од стране Бироа за пројектовање 
„ДАН инжењеринг“ Панчево и условима ЈВП „Србијаводе“. 
                        
             Сагласност објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
02 број: 06-117 од 06.10.2021.године 

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

___________________ 
 На основу члана 65. Статута општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“ бр. 1/2019) и члана 26. 
Пословника о раду Општинског већа општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 16/08), 
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 06.10.2021. године, телефонским путем, дало је  

 
С А Г Л А С Н О С Т 

              
            Предшколској установи „Невен“ Прибој да изврши продају старог аутомобила лада 1500 караван. 
            
           Сагласност објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
    

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
02 број: 06-118 од 06.10.2021. године 

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

___________________ 
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На основу члана 6. став 5. и 6. и  члана 7a. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 
26/01, 42/02- Одлука СУС, 80/02, 80/2002- др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- 
одлука УС, 47/13, 68/14- др.закон, 95/18, 99/18- одлука УС  РС, 86/19 и 144/20) и члана 65. став 1. тачка 
26. Статута општине Прибој ("Службени лист општине Прибој", бр. 1/19), Општинско веће општине 
Прибој, на седници одржаној 28.10. 2021. године, донело је  

 
ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 
 Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Прибој. 

 
Члан 2. 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. 
годину на територији општине Прибој  износе: 
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. друго земљиште; 30,00 дин. 18,00 дин. 12,00 дин. 6,00 дин. 
5. стан;    41.000,00 дин. 40.000,00 дин. 39.000,00 дин. 35.000,00 дин. 
6. кућа за становање;  25.000,00 дин. 24.000,00 дин. 23.000,00 дин. 19.000,00 дин. 
7. 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. 

8. гараже и помоћни објекти.  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 2022. године. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 436-2 од 28.10.2021. године 
 
                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                   Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 
 

___________________ 
 
   На основу члана 65. став 1. тачка 2. Статута Општине Прибој („Сл. Лист Општине Прибој“ број 
1/2019), члана 4. став 1. Решења о образовању Комисије за планове Скупштине општине Прибој  01 број 

http://www.priboj.rs/
http://www.priboj.rs/
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350-18 од16.06.2021. године, Општинско веће Општине Прибој, на седници одржаној 28.10.2021. године, 
донело је   

 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. Утврђује се накнада председнику и члановима Комисије за планове, у износу од 20% износа 
републичке просечне нето зараде, према подацима за последњи месец, Републичког завода за 
сатистику Републике Србије, за учешће у раду сваке одржане седнице. 

2. Чланови Комисије за планове, које је именовало надлежно министарство, поред накнаде из тачке 
1. овог решења, имају право на дневнице и путне трошкове, у складу са законом. 

3. За коришћење сопственог аутомобила за долазак на седницу, члану комисије признаје се накнада 
у износу 10% цене горива  по пређеном километру. 

4. Средства се преносе на текући рачун члану Комисије. 
5. Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене делатности финансије и 

буџет. 
6. Решење доставити Одељењу  за друштвене делатности финансије и буџет и архиви Општинског 

већа. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
02 број: 350-40 од 28.10.2021. године 

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