Година 2020 Број 14

Прибој, 27.11.2020. године

Излази по потреби
Рок за рекламацију 10 дана

I 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, 42/02- Одлука СУС, 80/02, 80/2002- др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12одлука УС, 47/13 , 68/14- др.закон, 95/18 , 99/18- одлука УС РС и 86/19) и члана 69. став 1. тачка 26.
Статута општине Прибој ("Службени лист општине Прибој", бр.1/19), Општинско веће општине Прибој,
на седници одржаној 17.11.2020. године, донело је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Прибој.
Члан 2.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021.
годину на територији општине Прибој износе:
Ред.
Врста непокретности
I зона
II зона
III зона
IV зона
бр.
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.

станови

41.000,00 дин.

40.000,00 дин.

39.000,00 дин.

35.000,00 дин.

6.

куће 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.

гараже и гаражна места.

10.000,00 дин.

8.000,00 дин.

6.000,00 дин.

3.000.00 дин.

8.
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Члан 3.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Прибој” и на интернет страни www.priboj.rs.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Прибој”, а примењује се од 1. јануара 2021. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 436-5 од 17.11.2020.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р.

_______________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа (''Сл. Лист општине Прибој'', бр 16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 17.11.2020. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I Даје се сагласност на Споразум о суфинансирању изградње трансфер станице са рециклажним
двориштем на локацији „Бањица“ ( I фаза );
II Овлашћује се Председник општине да потпише наведени Споразум.
III Закључак објавити у ''Службеном листу општине Прибој''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 501-87 од 17.11.2020.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р.

_______________________
На основу чл. 29. став 1. тачка 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама, (,,Сл.гл. РС”, бр.87/2018), члана 65. став 1. тачка 19. Статута општине Прибој,
(Сл. лист општине Прибој”, бр. 1/19), на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине
Прибој, Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној дана 17.11.2020. године, донело је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА ЗА ОПШТИНУ ПРИБОЈ
I Усваја се План заштите и спасавања општине Прибој, на коју је сагласност дало
Министраство унутрашњих послова Републике Србије-Сектор за ванредне ситуације.
II План заштите и спасавања општине Прибој чини саставни део ове Одлуке.
III Одлука ступа на снагу даном доношења.
IV Одлуку објавити у “Службеном листу општине Прибој”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 87-63 од 17.11.2020.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р.
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На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл. Лист општине Прибој“,
бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 17.11.2020. године, разматрало
је захтев Радомировић Дарка из Прибоја, ул.Немањина 23, за новчану помоћ потребну за
плаћање рачуна за елетричну енергију и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибојза 2020. годину („Сл.
лист општине Прибој“, бр. 6/19, 4/20,13/20) раздео 5 – Општинска управа, програм 0901, –
Социјална и дечија заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици
помоћи, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, економска
класификација 472000 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, позиција 52, одобравају се
средства Снежани Радомировић, мајци Дарка Радомировића, с обзиром да је подносилац захтева
у међувремену преминуо, у износу од 90.000,00 динара, на име помоћи.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности,
финансије и буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун мајке подносиоца захтева.
III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, мајци подносиоца захтева и архиви Општинскогвећа.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2020. годину (Сл. лист општине Прибој,
бр. бр. 6/19, 4/20,13/20)), опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће
бити реализована преко Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима за
помоћ, Општинско веће је прибавило мишљење Центра за социјални рад и утврдило да је мајка
преминулог лица у стању материјалне потребе за траженим средствима.
Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од
30 дана од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553-16 од 17.11.2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р.

_______________________
На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл. Лист општине Прибој“,
бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 17.11.2020. године, разматрало
је захтев Полић Радомира из Прибојске Бање, за новчану помоћ потребну за регилисање
трошкова превоза до школе и назад за болесну ћерку и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибојза 2020. годину („Сл.
лист општине Прибој“, бр. 6/19, 4/20,13/20) раздео 5 – Општинска управа, програм 0901, –
Социјална и дечија заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици
помоћи, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, економска
класификација 472000 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, позиција 52, одобравају се
средства Полић Радомиру, у износу од 120.000,00 динара, на име помоћи.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности,
финансије и буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
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III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинскогвећа.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2020. годину (Сл. лист општине Прибој,
бр. бр. 6/19, 4/20, 13/20)), опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће
бити реализована преко Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима за
помоћ, Општинско веће је прибавило мишљење Центра за социјални рад и утврдило да је лице
у стању материјалне потребе за траженим средствима.
Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од
30 дана од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553-17 од 17.11.2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р.

_______________________

На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл. Лист општине Прибој“,
бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 17.11.2020. године, разматрало
је захтев Муамера Хасанагића из Прибоја, ул.Годушки пут бб за новчану помоћ потребну за
накнаду штете на фарми кока носиља и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибојза 2020. годину („Сл.
лист општине Прибој“, бр. 6/19, 4/20,13/20) раздео 5 – Општинска управа, програм 0901, –
Социјална и дечија заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици
помоћи, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, економска
класификација 472000 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, позиција 52, одобравају се
средства Хасанагић Муамеру, у износу од 200.000,00 динара, на име помоћи.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности,
финансије и буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинскогвећа.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2020. годину (Сл. лист општине Прибој,
бр. бр. 6/19, 4/20, 13/20)), опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће
бити реализована преко Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима за
помоћ, Општинско веће је прибавило мишљење Центра за социјални рад и утврдило да је лице
у стању материјалне потребе за траженим средствима.
Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења.
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Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од
30 дана од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553-18 од 17.11.2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р.

_______________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 17.11.2020.године, разматрало је захтев
Мурадић Алена за надокнаду трошкова превоза детета са инвалидитетом и донело
РЕШЕЊЕ
I Одобрава се обрачун и исплата трошкова превоза по захтеву Мурадић Алена и Миреле на
релацији Прибој – Ужице – Прибој у укупној дужини пута од 200 километара у оба смера и признаје се
право на коришћење сопственог возила и трошкови по том основу у износу од 5,5% цене бензина по
пређеном километру и цени бензина која чија је обрачунска вредност од 134,00 динара у тренутку
доношења овог решења.
II У случају промене цене бензина више 10% кориговаће се обрачунска цена.
III Исплата ће се извршити из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за
2020. годину („Сл. лист општине Прибој“, бр. 06/19, 04/20,13/20), раздео 5 – Општинска Управа, програм
0901, програм редни број 11 – Социјална и дечија заштита, програмска активност 0008 – Подршка
особама са инвалидитетом, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту,
економска класификација 472000 – накнаде за СЗБ, позиција 56
IV Средства ће се исплаћивати за школску 2020/2021. годину, а на основу потврде школске
установе о броју дана проведених на настави.
V Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
На основу Закона о основном образовању и васпитању (Сл. гласник РС, бр. 55/2013 и 101/2017,
10/2019, 27/2018 – други закон) члан 69. став 4., Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.
гласник РС, бр. 88/2017, 72/18- др. закони и 10/2019, 27/2018- други закон и 6/2020), члан. 189. став 1.
тачка 5. предвиђено је да јединица локалне самоуправе обезбеђује средства за превоз, смештај и исхрану
деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових пратилаца, без обзира на удаљеност
места становања од школе. Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2020. годину („Службени
лист општине Прибој“ бр. 06/2019. и бр. 04/2020) опредељена су средства подршку особама са
инвалидитетом.
Имајући у виду законску обавезу сношења трошкова за превоз, смештај и исхрану деце и
ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових пратилаца, без обзира на удаљеност места
становања од школе и чињеницу да се корисник права користи само право на превоз и то на релацији
Прибој – Ужице – Прибој за укупно 12 одлазака на на наставу месечно, према извештају школске
установе коју похађа, као и околности да постојећи јавни превоз не одговара кориснику услуга одобрава
се коришћење сопственог возила на начин који је дефинисан ставом 1. диспозитива овога решења
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Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30 дана
од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553-19 од 17.11.2020.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р.

_______________________
На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл. Лист општине Прибој“,
бр.16/08), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 17.11.2020. године, разматрало је
захтев Васовић Горана из Херцеговачких Голеша код Прибоја за новчану помоћ потребну за накнаду
штете за угинуле краве и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибојза 2020. годину („Сл. лист
општине Прибој“, бр. 6/19, 4/20,13/20) раздео 5 – Општинска управа, програм 0901, – Социјална и
дечија заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090
– Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472000 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета, позиција 52, одобравају се средства Васовић Горану, у износу од
50.000,00 динара, на име помоћи.
II Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет, преко Центра за социјални рад, на текући рачун подносиоца захтева.
III Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинскогвећа.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2020. годину (Сл. лист општине Прибој, бр. бр.
6/19, 4/20, 13/20)), опредељена су средства за једнократне и друге видове помоћи која ће бити
реализована преко Центра за социјални рад Прибој. Како се ради о ванредним захтевима за помоћ,
Општинско веће је утврдило да је лице у стању материјалне потребе за траженим средствима.
Имајући у виду претходно цитирано, одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30 дана
од дана достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 553-20 од 17.11.2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р.

_______________________
На основу члана 65. Статута Општине Прибој („Службени лист опшштине Прибој“, број 1/2019)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној дана 26.11.2020 године, донело је
РЕШЕЊЕ
I Расписује се Kонкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења центра Новог дела
града, са идејним решењем градског трга у Прибоју.
II Партнер за расписивање конкурса је Инжењерска комора Србије.
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Овлашћује се Председник општине Прибој да потпише Споразум о партнерству са
Инжњењерском комором Србије.
III Висина награда износи: за прво место 480.000,00 динара (нето), за друго место 360.000,00
динара (нето) и за треће место 240.000,00 динара (нето).
Фонд за откуп радова износи 240.000,00 динара (нето).
Средства за награде и фонд за откуп биће обезбеђени у буџету општине Прибој.
IV Именује се жири конкурса у следећем саставу: др Драгана Васиљевић Томић, дипл.инж.арх.
као председник; др Божидар Манић, дипл.инж.арх. као заменик председника, Марица Мијајловић,
дипл.инж. арх, као члан; мр Ђорђе Милић, дипл.п.планер, као члан; др Невена Васиљевић,
дипл.инж.пејз.арх. као члан, Екрем Хоџић, дипл.инж.арх. као члан, Дејан Филиповић, дипл.инж.арх. као
заменик члана, Ружа Пенезић, дипл.инж.арх. као заменик члана.
Именују се известиоци конкурса: Вељко Бојовић, дипл.п.планер. и Татјана Симоновић
дипл.инж.арх.
Именују се чланови секретаријата конкурса: Ирфан Ибрагић, мастер инж.арх. и Елвис Мујовић,
дипл.инж.грађ.
V Накнада за члана жирија, замеменика члана жирија, известиоца и члана секретаријата износи
36.000 динара (нето).
Путне трошкове, трошкове смештаја и дневнице чланова жирија и известилаца са
пребивалиштем ван Прибоја сноси општина Прибој.
Средства за накнаде и трошкови за рад жирија, замеменика члана жирија, известиоца и члана
секретаријата биће обезбеђени у буџету општине Прибој.
VI Саставни део овог Решења је распис конкурса.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број: 350-45 од 26.11.2020.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: 1/19),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 26.11.2020. године, донело
З А К Љ У Ч А К
О ПРУЖАЊУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЋАЦИМА ПЕШАЦИМА
1. Законом о основама система образовања и васпитања,чланом 189, став 1. тачка 5. ("Сл.
гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) 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.
С обзиром да није било могуће организовати превоз којим би се обухватила сва деца припремног
предшколског програма и ученици основног образовања који би користили ово законско право,
Општинско веће је закључило:
- Да се деци припремног предшколског програма на удаљености већој од два километра и
ученицима основне школе на удаљености већој од четири километра од седишта школе на подручју

7|Страна

Број 14/2020

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

општине Прибој, у школској 2019./2020. години , који немају организован превоз, одобри једнократна
надокнада за превоз у износу од по 10.000,00 динара.
2. Исплата једнократне надокнаде за превоз из тачке 1. вршиће се преко Предшколске установе
„Невен“ и основних школа, једнократно, по 10.000,00 динара, у децембру месецу 2020. године.
3. Средстава су обезбеђена Одлуком о буџету општине Прибој за 2020. годину.
4. Закључак објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број : 553-21 од 26.11.2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р.

_______________________

На основу члана 65., став 1, тачка 9. Статута општине Прибој („Сл.лист општине Прибој“,
број:1/19) и члана 26. Пословника о раду Општинског већа (''Сл. Лист општине Прибој'', број: 16/08),
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 26.11.2020..године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у ЈКП “Услуга“ Прибој
I Даје се сагласност на Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у ЈКП“Услуга“ Прибој бр.1680 од 03.11.2020.године.
II Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
02 број : 110- 6 од 26.11.2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р.
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