
           

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

 
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број: 72/09) и члана 46. став 1. 

тачке 3. и  7. Статута општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 12/08), Скупштина општине Прибој на 

седници одржаној  05.03.2010. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на 

површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар), споменика и 

спомен обележја на површинама јавне намене, балон хала спортске намене и надстрешница за склањање људи у 
јавном превозу. 

           Члан 2. 

Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење: 

 

1) површина јавне намене јесте простор одређен планским документом за уређење или изградњу 

јавних објеката или јавних површина за које се утврђује општи интерес, у складу са посебним законом (улице, 

тргови, паркови и др.) 

 2) мањи монтажни објекат јесте објекат површине до 50 м2, спратности приземље, који се формира 

од готових типских елемената. Мањим монтажним објектом не сматрају се објекти који имају зидане или 

бетонске зидове, односно бетонске греде или стубове. 

 3) киоск је типски објекат за пружање шалтерских услуга, чија бруто површина не може бити већа од 
12 м2 и који се поставља у већ изграђеном финалном облику. Киоск је израђен од металне конструкције са 

стакленом, пластичном или металном испуном. 

 4) летња башта јеste отворени монтажно-демонтажни објекат, који се поставља непосредно уз 

угоститељски објекат у чијој је функцији, и то у периоду од 1. априла до 31. октобра. Опрему летње баште чине 

столови, столице, заштита од сунца и атмосферилија (тенда). Ако површина подлоге, због неравнина, не 

омогућује коришћење, односно ако се ради о укошеној површини, може се поставити монтажна подлога 

(платформа), израђена од обрађених дасака и металног оквира. 

5) зимска башта јесте затворени монтажно-демонтажни објекат, спратности приземље, који се 

поставља непосредно уз угоститељски објекат у чијој је функцији. Зимском баштом не сматрају се објекти који 

имају зидане или бетонске зидове, односно бетонске греде или стубове. 

6) затворени излог  јесте затворени монтажно-демонтажни објекат, који се поставља непосредно уз 

комерцијални објекат у чијој је функцији. Затвореним излогом не сматрају се објекти који имају зидане или 
бетонске зидове, односно бетонске греде или стубове. 

7) покретни објекат  јесте тезга, апарат за сладолед, апарат за кокице, расхладна комора и други лако 

покретни објекат за излагање и продају робе на мало и вршење занатских услуга 

8) споменик и спомен обележје јесу објекти који су дефинисани посебном одлуком 

9)  балон хала спортске намене јесте монтажни објекат израђен од специфичног платна са коморама 

чију форму одржава ваздух под притиском. 

10) надстрешница за склањање људи у јавном превозу јесте монтажни објекат израђен од металних 

профила и лаких транспарентних облога у оквиру којих се могу поставити клупе, рекламни панои и киосци. 

11) објекти за извођење забавних програма јесу  рингишпили, аутодроми, циркуски шатори и слично, 

као и шатори за пружање угоститељских услуга за време традиционалних народнх сабора. 

12) рекламни панои јесу монтажни објекти на којима се врши плакатирање, рекламирање и 
оглашавање. Могу имати бетонске темеље. 

2 05.03..2010.године  
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           Члан 3. 

Програм постављања мањих монтажних објеката (у даљем тексту Програм) доноси Скупштина општине на 

предлог Општинске управе – Одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и комунално-стамбене 

послове. 

Програмом се дефинише положај и габарити мањих монтажних објеката, киоска, споменика и спомен 

обележја, рекламних паноа, балон хала спортске намене и надстрешница за склањање људи у јавном превозу. 

Измена и допуна Програма се врши по поступку прописаним за његово доношење. 

Члан 4. 

На основу Програма заинтересованом лицу се издаје извод из Програма из члана 3. ове Одлуке садржи 

податке о могућностима постављања објеката из става 2. члана 3. 

Уз захтев за издавање извода из Програма подноси се копија плана парцеле и доказ о праву закупа на 

грађевинском земљишту. 

Извод из Програма издаје Општинска управа - Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-

правне и комунално стамбене послове, у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева. 

 

Члан 5. 

 

За постављање зимских башти, летњих башти, затворених излога, покретних објеката и објеката за 

извођење забавних програма издају се урбанистички услови. 

Заинтересовано лице уз захтев за издавање урбанистичких услова за постављање објеката из става 1. 

овог члана подноси се сагласност Општинског већа о дозволи постављања објекта. 

Урбанистичке услове издаје Општинска управа - Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-

правне и комунално стамбене послове, у року од 15 дана од дана подношења захтева. 

Објекти из става 1. овог члана могу се поставити и на тротоарима уколико се постављеним објектом не 

угрожава саобраћај пешака односно уколико поред објекта остаје слободног простора на тротоару у ширини 3 

метра у улици Немањиној и 1,20 метара у осталим улицама. 

      Члан 6. 

 Давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ради постављања  мањих монтажних 

објеката, киоска, споменика и спомен обележја, рекламних паноа и надстрешница за склањање људи у јавном  

превозу спроводи се јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним условима, у 

складу са законом. 

 Грађевинско земљиште у јавној својини не може се дати у закуп, ако није донет Програм на основу 

кога се издаје извод из Програма из члана 4. ове одлуке. 

 Рок за подношење пријава за јавно надметање, односно прикупљање понуда из става 1. овог члана, не 
може бити краћи од 30 дана од дана јавног оглашавања. 

 Грађевинско земљиште у јавној својини даје у закуп лицу које понуди највећу цену или највиши 

износ закупнине за то земљиште, која се накнадно не може умањивати. 

 О давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, по спроведеном поступку јавног 

надметања, прикупљања понуда или непосредне погодбе, председник општине доноси решење о давању 

грађевинског земљишта у закуп, које се доставља свим учесницима у поступку јавног надметања, односно 

прикупљања понуда. 

 Учесник јавног надметања, односно прикупљања понуда, који сматра да му је у поступку јавног 

надметања или прикупљања понуда повређено право, може да покрене управни спор против решења из става 4. 

овог члана, у року од 30 дана од дана достављања тог решења.  

 По правноснажности решења из става 5. овог члана закључује се уговор између oпштине Прибој и 

лица коме се земљиште даје у закуп, у року од 30 дана од дана правноснажности решења давању у закуп 
грађевинског земљишта. 

 Уговор о закупу грађевинског земљишта у јавној својини садржи нарочито: податке о катастарској 

парцели, намени и величини будућег објекта, о висини закупнине, року трајања закупа,  права и обавезе у 

случају неизвршења обавезе, начин решавања спорова, као и поступку и условима за измену уговора. Када је 

уговором о закупу предвиђено плаћање на више рата, обавезно се прописује начин усклађивања висине закупа 

са порастом цена на мало у Републици Србији, према објављеним подацима надлежне организације за послове 

вођења статистике. 
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Члан 7. 

Одобрење за постављање објеката из члана 2. ове одлуке издаје решењем Општинска управа - Одељење 

за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и комунално стамбене послове, у року од 15 дана од дана 

подношења уредног захтева.  
 На решење из става 1. овог члана може се изјавити жалба у року од осам дана од дана достављања. 

 По жалби на решење из става 1. овог члана, решава Општинско веће. 

Решење из става 1. овог члана доставља се служби за пореску управу у оквиру Општинске управе, ради 

утврђивања локалне комуналне таксе према Одлуци о локалним комуналним таксама. 

Члан 8. 

Одобрење за постављање мањих монтажних објеката, киоска,  рекламних паноа и балон хала спортске 

намене издаје се на период до три године. 

Одобрење за постављање надстрешница за склањање људи у јавном превозу издаје се на период од 

десет година. 

Одобрење за постављање зимске баште, затвореног излога и покретног објекта издаје се на период од 

годину дана или краћи период. 

Одобрење за постављање летње баште издаје се за период од 1. априла до 30. окотбра. 

 

 Одобрење за постављање објеката за извођење забавних програма издаје се за период од 1. априла до 

30. окотбра. или краћи период. 
     

Члан 9. 

Уз захтев за издавање одобрења за постављање мањих монтажних објеката, киоска, споменика и 

спомен обележја, рекламних паноа, балон хала спортске намене и надстрешница за склањање људи у јавном 

превозу подноси се: 

-извод из Програма  

-идејни пројекат (проспект) у три примерка 

-доказ о праву закупа на грађевинском земљишту у државној својини а на коме право коришћења има 

општина, јавно предузеће, привредно друштво или правнo лицe на које се нису примењивале одредбе закона 

којима се уређује приватизација, стечајни и извршни поступак. 

-услови јавних предузећа за прикључење на електро-мрежу, водовод, канализацију, телефон и сл. 
(прибавља се по службеној дужности) 

-доказ о уплати локалне комуналне таксе и закупа грађевинског земљишта за протекли период, 

уколико је подносилац захтева био обвезник плаћања таксе или закупац земљишта у протеклом периоду.  

Акт о давању земљишта у закуп може донети само надлежни орган општине, уз сагласност корисника 

земљишта уколико на земљишту није корисник општина. 

 

Члан 10. 

Уз захтев за издавање одобрења за постављање зимске баште, летње баште, затвореног излога, покретног 

објекта и објеката за извођење забавних програма подноси се: 

-урбанистички услови  

-идејни пројекат за зимску башту и затворени излог 

-услови јавних предузећа за прикључење на електро-мрежу, водовод, канализацију, телефон и сл. 
(прибавља се по службеној дужности) 

-доказ о уплати локалне комуналне таксе за протекли период. 

Члан 11. 

 

Након истека периода из члана 8. ставови 1. до 5. инвеститор је дужан да уклони објекат. 

За продужење одобрења за постављање зимске баште, затвореног излога, и објеката за извођење 

забавних програма подноси се: 
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-одобрење за постављање објекта 

-доказ о уплати локалне комуналне таксе за протекли период 

  

 Надлежни орган о продужењу одобрења одлучује решењем у року од 15 дана од уредно поднетог 

захтева.  

 Одобрење за постављање објеката из става 2. овог члана може се продужити уколико су испуњени 

услови из члана 4.а. став 4. ове одлуке. 

Члан 12. 

Инспекцијски надзор над извршавањем одредаба ове одлуке врши Одељење за урбанизам, 

грађевинарство, имовинско-правне и комунално-стамбене послове преко грађевинског и комуналног 

инспектора. 

Грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и дужност да надзире постављање 

мањих монтажних објеката, киоска, споменика и спомен обележја, рекламних паноа, балон хала спортске 

намене и надстрешница за склањање људи у јавном превозу, зимске баште и  затвореног излога. 

 

Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и дужност да 

надзире постављање рекламних паноа, летње баште, покретног објекта и објеката за 

извођење забавних програма. 
Члан 13. 

 

 У вршењу инспекцијског надзора грађевински и комунални инспектор је овлашћен да: 

  

 1) нареди решењем уклањање објекта или његовог дела, ако се објекат гради или је његово 

грађење завршено без одобрења за постављање; 
 2) наложи решењем обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 15 дана за 

прибављање, односно измену одобрења за постављање, ако се објекат не гради према одобрењу за постављање, 

а ако инвеститор у остављеном року не прибави, односно измени одобрења за постављање, да наложи решењем 

уклањање објекта, односно његовог дела; 

 3) наложи решењем уклањање објекта, односно његовог дела ако је настављено грађење, односно 

извођење радова и после доношења решења о обустави радова; 

Члан 14. 

 Кад грађевински, односно комунални  инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да се у току 

грађења не предузимају мере за безбедност објекта, саобраћаја, околине и заштиту животне средине, наредиће 

решењем инвеститору мере за отклањање уочених недостатака, одредиће рок њиховог извршења, као и 

наложити обуставу даљег извођења радова док се ове мере не спроведу, под претњом принудног извршења на 
терет инвеститора. 

 Ако грађевински инспектор, односно комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да 

се коришћењем објекта доводи у опасност живот и здравље људи, безбедност суседних објеката, безбедност 

околине или угрожава животна средина, наложиће извођење потребних радова 

Члан 15. 

 Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за привредни преступ привредно 

друштво или друго правно лице, које је инвеститор, ако: 

1) гради објекат без одобрења за постављање 

2)  настави са извођењем радова и после доношења решења о њиховој обустави. 

 Пријаву за привредни преступ из става 1. овог члана подноси надлежни грађевински односно 

комунални инспектор. 

Члан 16. 

 Новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник, који је 

инвеститор, ако: 

3) гради објекат без одобрења за постављање 

4)  настави са извођењем радова и после доношења решења о њиховој обустави. 

 Пријаву за привредни преступ из става 1. овог члана подноси надлежни грађевински односно 

комунални инспектор. 
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Члан 17. 

Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице које је 

инвеститор ако:  

5) гради објекат без одобрења за постављање 

6)  настави са извођењем радова и после доношења решења о њиховој обустави. 

 Пријаву за прекршај из става 1. овог члана подноси надлежни грађевински односно комунални 

инспектор. 

Члан 18. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе чланови 20., 21., 21а., и 22.  Одлуке о давању у 
закуп грађевинског земљишта (Сл. лист општине Прибој бр. 10/2003 и 7/05).  

 

Члан 19. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Прибој ". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  

01 Број: 350-19 од 05.03.2010.године 

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Мр Витомир Пијевац, с.р. 

_____________________ 

 
 

На основу члана 35. став 10. и члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 

Републике Србије", број: 72/09), и члана 46. став 1. тачка 6. Статута општине Прибој ("Службени лист 

општине Прибој", број 12/2008), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној  05.03.2010.године, 

доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У  

о изради Плана детаљне регулације православног гробља „Добриловићи“ 

 

Члан 1. 

   Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације православног гробља „Добриловићи“ 
(у даљем тексту план) у Прибоју. 

 

Члан 2. 

Циљ израде плана је дефинисање планског основа за изградњу православног гробља на локацији 

Добриловићи у Прибоју. 

 

Члан 3. 

 

 Обухват плана у основи чине катастарске парцеле бр. 462/3, 464, 462/2, 462/4, 462/6, 471/2, 462/5, 472, 

473 КО Добриловићи као и  делови катастарских парцела бр. 471/1, 483, 493, 494, и 2212 КО Добриловићи. 

 

Члан 4. 

 

План садржи нарочито: 

1) границу плана и обухват грађевинског подручја; 

2) поделу простора на посебне целине и зоне; 

3) намену земљишта; 

4) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање 
на геодетској подлози; 

5) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); 

6) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 

7) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 
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8) економску анализу и процену улагања из јавног сектора; 

9) локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта; 

10) графички део. 

 

Члан 5. 

 

Рок израде плана је 3 месецa од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

 

           Средства за израду плана обезбеђују се у буџету општине Прибој или из других извора, у складу са 

законом. 

Члан 7. 

 

Обавезна је израда стратешке процене утицаја на животну средину. 

 

Члан 8. 

 

Излагање плана на јавни увид врши се после извршене стручне контроле. Излагање плана на јавни увид 

оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30 дана од дана оглашавања. Јавни увид се врши у 

просторијама Општинске управе Прибој. 

Члан 9. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Прибој ". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  

01 Број: 350-18 од 05.03.2010.године 

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Мр Витомир Пијевац, с.р. 

_____________________ 
 

На основу члана 35. став 10. и члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 

Републике Србије", број: 72/09), и члана 46. став 1. тачка 6. Статута општине Прибој ("Службени лист 

општине Прибој", број 12/2008), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 05.03.2010.године, 

доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о изради Плана детаљне регулације муслиманског гробља „Побрежје“ 

 

Члан 1. 

 

   Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације муслиманског гробља „Побрежје“ (у 

даљем тексту план) у Прибоју. 

Члан 2. 

 

Циљ израде плана је дефинисање планског основа за изградњу муслиманског гробља на локацији 

Побрежје у Прибоју. 

Члан 3. 

 

 Границе планског подручја у основи су:  на истоку пут Црнузи - Прибој , на западу поток Бочинац, на 
северу улица Прибојске чете, на југу извор „Сарајевска вода“. 

 

Члан 4. 

 

План садржи нарочито: 

1) границу плана и обухват грађевинског подручја; 

2) поделу простора на посебне целине и зоне; 

3) намену земљишта; 
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4) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање 

на геодетској подлози; 

5) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); 

6) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;  

7) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 

8) економску анализу и процену улагања из јавног сектора; 

9) локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта; 

10) графички део. 

Члан 5. 

 

Рок израде плана је 3 месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

 

           Средства за израду плана обезбеђују се у буџету општине Прибој или из других извора, у складу са 

законом. 

Члан 7. 

 

Обавезна је израда стратешке процене утицаја на животну средину. 

 

Члан 8. 

 

Излагање плана на јавни увид врши се после извршене стручне контроле. Излагање плана на јавни увид 

оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30 дана од дана оглашавања. Јавни увид се врши у 

просторијама Општинске управе Прибој. 

Члан 9. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Прибој ". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  

01 Број: 350-17 од 05.03.2010.године 

 
                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Мр Витомир Пијевац, с.р. 

_____________________ 
 

На основу члана 35. став 10. и члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 

Републике Србије", број: 72/09), и члана 46. став 1. тачка 6. Статута општине Прибој ("Службени лист 

општине Прибој", број 12/2008), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној  05.03.2010.године, 

доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У  

о изради Плана детаљне регулације обалоутврде „Бањски чамац“ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације обалоутврде „Бањски чамац“ (у 

даљем тексту план), на реци Лим у Прибоју у насељу Бањски чамац. 

 

Члан 2. 

 

Циљ израде плана је дефинисање планског основа за завршетак изградње започете обалоутврде у 

насељу Бањски чамац, односно дефинисање планског основа за решавање имовинско-правних односа. 

 

Члан 3. 

 

Границе планског подручја у основи су:  на истоку река Лим, на западу улица Драгољуба Савића. на 

северу и југу изграђена обалоутврда. 
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Члан 4. 

 

План садржи нарочито: 

1) границу плана и обухват грађевинског подручја; 

2) поделу простора на посебне целине и зоне; 

3) намену земљишта; 

4) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на 

геодетској подлози; 

5) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); 

6) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;  

7) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 

8) економску анализу и процену улагања из јавног сектора; 

9) локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта; 

10) графички део. 

11) границе парцела јавних или комуналних површина са координатама и регулација и нивелација 

техничке регулације водотока. 

 

Члан 5. 

 
Рок израде плана је 3 месецa од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

 

 Средства за израду плана обезбеђују се у буџету општине Прибој или из других извора, у складу са 

законом. 

Члан 7. 

 

Обавезна је израда стратешке процене утицаја на животну средину. 

 

Члан 8. 

 

Излагање плана на јавни увид врши се после извршене стручне контроле. Излагање плана на јавни увид 

оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30 дана од дана оглашавања. Јавни увид се врши у 

просторијама Општинске управе Прибој. 

Члан 9. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Прибој ". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  

01 Број: 350-16  од 05.03.2010.године 

 
                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Мр Витомир Пијевац, с.р. 

_____________________ 
 

На основу члана 35. став 10. и члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 

Републике Србије", број: 72/09), и члана 46. став 1. тачка 6. Статута општине Прибој ("Службени лист 

општине Прибој", број 12/2008), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној  05.03.2010.године, 

доноси 

О  Д  Л  У  К  У 

о изради Плана детаљне регулације граничног прелаза Увац 

 

Члан 1. 

 

   Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације граничног прелаза Увац  (у даљем 

тексту план) у Прибоју. 
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Члан 2. 

 

Циљ израде плана је дефинисање планског основа за уређење простора и изградњу објеката 

граничног прелаза Увац.  

Члан 3. 

 

 Планско подручје обухвата катастарске парцеле број 1865/1, 1865/2, 3461/2, 3461/3 и 3461/4 све КО 

Рача. 

Члан 4. 
План садржи нарочито: 

1) границу плана и обухват грађевинског подручја; 

2) поделу простора на посебне целине и зоне; 

3) намену земљишта; 

4) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на 

геодетској подлози; 

5) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); 

6) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 

7) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 

8) економску анализу и процену улагања из јавног сектора; 

9) локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта; 

10) графички део. 

11) нарочито границе парцела јавних или комуналних површина са координатама и регулација и 

нивелација техничке регулације водотока. 

 

Члан 5. 

 

Рок израде плана је 6 месецa од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

 

           Израду Плана финансира Министарство финансија – Управа царина. 

 

Члан 7. 

 

Обавезна је израда стратешке процене утицаја на животну средину. 

 

Члан 8. 

 

Излагање плана на јавни увид врши се после извршене стручне контроле. Излагање плана на јавни увид 

оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30 дана од дана оглашавања. Јавни увид се врши у 

просторијама Општинске управе Прибој. 

Члан 9. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Прибој ". 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  

01 Број: 350-15 од 05.03.2010.године 

 
                                                

                                 ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Мр Витомир Пијевац, с.р. 

 

 

 

_____________________ 
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          На основу члана 46. тачка 5. Статута Општине Прибој (''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08) Скупштина 

општине на седници 05.03.2010. године, донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

о допунама Стратегије одрживог развоја 

општине Прибој 2007-2012 

 

 

I     У Стратегији одрживог развоја општине Прибој 2007 – 2012 (''Службени лист општине Прибој'', 

број 10/06): 
          -  на страни 36., у оквиру приоритет 5 ''Развој локалне заједнице'' у делу  табеле ''Пројекти'' после израза 

''Адаптација и привођење намени започетог објекта Дома културе у новом делу града'', додаје се нови израз ''- 

Израда просторног и урбанистичких планова''.                                     

- на страни 67. после табеле ''Адаптација и привођење намени започетог објекта Дома културе у 

новом делу града'' додаје се нова табела:  

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА Израда просторног и урбанистичких планова 

ОПИС ПРОЈЕКТА Пројекат подразумева израду просторног и урбанистичких планова. 

ОПРАВДАНОСТ 

ПРОЈЕКТА 

Да би се коришћење постојећих ресурса на територији општине Прибој 

спроводило плански и да би се имплементирао било који инфраструктурни 

пројекат неопходна је одговарајућа планска документација. 

Такође објављивањем Закона о планирању и изградњи израда напред 

наведених планова спада у законску обавезу сваке Локалне самоуправе.  

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 

Директан циљ пројекта је : 

Општина Прибој поседује потребна планска документа. 

 Планско коришћење ресурса 

 Заштита животне средине и културних добара 

 Унапређење природних и културних добара 

 Испуњење законске обавезе 

ЦИЉНА ГРУПА 
 грађани; 

 локална заједница. 

ОЧЕКИВАНИ УТИЦАЈ 

ПРОЈЕКТА 

 бољи квалитет живота; 

 задовољни грађани; 

 унапређење рада одељења за урбанизам 

ИНДИКАТОРИ 

ПАРАМЕТРИ 
Тренутно 

стање 

Очекивано 

стање 

Број израђених планова  

 

Најмање четири 

плана усвојена 

ПРОЦЕЊЕНИ 

ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА 
30.000.000,00 динара 

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТА  

ПРЕДЛОЖЕНИ ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА 

Донатори – 40% 

Локална заједница – 50% 

Министарство животне средине и просторног планирања 10%   

НИВО 

ПРИПРЕМЉЕНОСТИ 

Не постоји пројекто техничка документација. 

 

   II  Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01Број: 02-3  од  05.03. 2010. године 

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Мр Витомир Пијевац, с.р. 

 

_____________________ 
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 На основу члана 20. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Србије", број: 129/07), члана 11. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Србије", број 62/2006) и члана 46. тачка 3. и 14. Статута општине Прибој ("Службени лист 
општине Прибој", број 12/2008), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 05.03.2010.године, 

доноси 

О Д Л У К У  

о изменама  Одлуке о локалним комуналним  

таксама   

 

Члан 1.  

 

У Одлуци о локалним комуналним таксама  (''Сл. лист Општине Прибој“, број 3/09), у таксеној тарифи, 

тарифном броју 1. тачка 1. мења се и гласи:  

 
„1.а) Производња  електичне енергије ХЕ „Потпећ“ .......................... 1.200.000  динара 

  1.б) Пренос и дистрибуција електричне енергије ............................   5.000.000 динара“ 

  

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  05.03.2010.године 

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Мр Витомир Пијевац, с.р. 

_____________________ 
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 3. и 13. .Закона о локалној самоуправи  (''Сл. гласник РС'', број: 129/2007), 

члана 6. 7. 9. и 10. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', број 62/2006), и члана 46. став 1. 

тачка 14. Статута општине Прибој (''Сл. лист Општине Прибој“, број 12/2008), Скупштина општине Прибој, на 
својој седници одржаној дана  05.03.2010. године, донела је  

 
О Д Л У К У  

о изменама  Одлуке о локалним административним  

таксама  и накнадама 

 

Члан 1.  
 

У Одлуци о локалним административним таксама  и накнадама (''Сл. лист Општине Прибој“, број 3/09 и 

6/10), у тарифи локалних административних такса и накнада тарифни број 13а мења се и гласи:  

 

„За издавање употребне дозволе:  

1. Линијски инфраструктурни објекат дужине до 1000 метара ..................................... 15.000 динара 

2.    Линијски инфраструктурни објекат дужине од 1000 до 3000 метара ....................... 30.000 динара 

3.  Линијски инфраструктурни објекат преко 3000 метара дужине ............................. 30.000 динара плус 5     

динара по сваком метру дужном преко 3000 метара“ 

4.   Стубна трафостаница ...........................................................................................................  5.000 динара.  

 

Члан 2. 

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

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  

  01 Број: 434-3 од  05.03.2010.године 

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Мр Витомир Пијевац, с.р. 

_____________________ 
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 На основу члана 24. Статута Општине Прибој  /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ , Скупштина 

општине Прибој на седници одржаној 05.03.2010. године донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

О  УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРЕЊИМА  И РЕАЛИЗАЦИЈИ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА , ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА  ЗА 2010.ГОДИНУ ДИРЕКЦИЈЕ 

ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПРИБОЈ 

 

 I  УСВАЈА СЕ  Извештај о оставарењима и реализацији грађевинског земљишта,текућег одржавања  

комуналних објеката за 2010.годину,Дирекције за изградњу града  Прибој . 

 

  

II Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број:02-12 од 05.03.2009. године  

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Мр Витомир Пијевац, с.р. 

_____________________ 
 

 

   На основу члана  22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''бр.12/08), Скупштина општине Прибој 

на седници одржаној 05.03.2010 .године донела је  
 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ПРОГРАМ  РАДА  И  ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАН 

ТУРИСТИЧКЕ   ОРГАНИЗАЦИЈЕ   ПРИБОЈ  ЗА  2010. ГОДИНУ 

 

 

 I    ДАЈЕ СЕ  сагласност на  Програм  рада и Финансијски план  Туристичке организације  Прибој  за 

2010. годину  који је донео Управни одбор установе бр:535/09 од 09.12.2009.године. 

 

            II    Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-8  од 05.03.2010.године 

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Мр Витомир Пијевац, с.р. 

_____________________ 
 

 

   На основу члана  22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''бр.12/08), Скупштина општине Прибој 

на седници одржаној 05.03 .2010 .године донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА   ПРОГРАМ  РАДА  И  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

         УСТАНОВЕ  ЗА  ФИЗИЧКУ  КУЛТУРУ ''СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' ПРИБОЈ ЗА  2010. ГОДИНУ 

 

 

 I    ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм  рада и Финансијски план  Установе за физичку културу   

''Спортски центар ''  Прибој  за 2010.годину  који је донео Управни одбор предузећа бр: 151/09  од  

08.12.2009.године. 
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 II    Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-10 од 05.03.2010.године 

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Мр Витомир Пијевац, с.р. 

 

_____________________ 
 

 

На основу члана  22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''бр.12/08), Скупштина општине Прибој на 
седници одржаној 05.03.20010 .године донела је  

 

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМ  РАДА  ЦЕНТРА  ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

                  ПРИБОЈ  ЗА  2010. ГОДИНУ 

 

 

 I    ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм  рада  Центра  за социјални рад  Прибој  за 2010.годину  који је 

донео Управни одбор установе бр: 06-105 од 08.12.2009.године.  

           II    Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-11  од 05.03.2010.године 

 
                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Мр Витомир Пијевац, с.р. 

 

 

_____________________ 
 

 

   На основу члана  22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''бр.12/08), Скупштина општине Прибој 
на седници одржаној 05.03.2010 .године донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМ  РАДА  И  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

                 ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА   ПРИБОЈ  ЗА  2010. ГОДИНУ 

 

 

     I    ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм  рада и Финансијски план   Завичајног музеја  Прибој  за 

2010.годину  који је донео Управни одбор установе бр: 02-40/10 од 19.02.2010.године 

  II    Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-9 од 05.03.2010.године 

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Мр Витомир Пијевац, с.р. 

 

_____________________ 
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   На основу члана  22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''бр.12/08), Скупштина општине Прибој 

на седници одржаној 05.03.2010 .године донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМ  РАДА  И  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

                 ГРАДСКЕ  БИБЛИОТЕКЕ  ПРИБОЈ  ЗА  2010. ГОДИНУ 

 

 

 I    ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм  рада и Финансијски план   Градске библиотеке  Прибој  за 

2010.годину  који је донео Управни одбор установе бр: 63 од 08.12.2009.године. 

             II    Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-6 од 05.03.2010.године 

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Мр Витомир Пијевац, с.р. 

_____________________ 
 

 

   На основу члана  22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''бр.12/08), Скупштина општине Прибој 

на седници одржаној 05.03.2010 .године донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМ  РАДА  И  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

                 ДОМА КУЛТУРЕ ''ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ'' ПРИБОЈ  ЗА  2010. ГОДИНУ 

 

 

 I    ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм  рада и Финансијски план Дома културе'' Пиво Караматијевић'' 

Прибој  за 2010.годину  који је донео Управни одбор установе бр: 02-49 од 08.12.2009.године. 

              II    Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-7 од 05.03.2010.године 

                                                                             

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Мр Витомир Пијевац, с.р. 

_____________________ 
 

 
   На основу члана  22. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој''бр.12/08), Скупштина општине Прибој 

на седници одржаној 05.03.2010 .године донела је  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА   И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

                ЈКП ''УСЛУГА''  ЗА 2010. ГОДИНУ 

 

 

 I    ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм  пословања и Финансијски план  ЈКП ''Услуга'' Прибој  за 

2010.годину  који је донео Управни одбор предузећа бр:268 од 17.02.2010.године.  

             II    Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02-5 од 05.03.2010.године 

 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                   Мр Витомир Пијевац, с.р. 
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          На основу члана 46. тачка 7. Статута Општине Прибој /''Сл. лист Општине Прибој'' 12/08/ Скупштина 

општине на седници 05.03.2010. године, донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

о подношењу канидатуре Општине Прибој за организацију 

50. јубилариних  ''МОСИ'' 2013. године 

 
 I   Општина Прибој подноси кандидатуру за организацију 50. јубиларних ''МОСИ'' 2013. године. 

II    Овлашћују се представници општине и Спортски савез Прибоја да поднесу захтев о кандидатури за 

организовање 50.''МОСИ'' 2013. године на основу расписаног конкурса и да предузму потребне радње које 

су предвиђене условима конкурса.  

      III   Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број: 02-2  од  05.03. 2010. године 

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Мр Витомир Пијевац, с.р. 

 

_____________________ 
 

 На основу члана 46. став 1. тачка 1. и  члана 47. Закона о локaлним изборима (''Сл. гласник РС'' 

број:129/07 ), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 05.03.2010. године  донела је  
 

 

О  Д  Л  У  К  У  

О  УТВРЂИВАЊУ  ПРЕСТАНКА  МАНДАТА   ОДБОРНИКУ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 

 

 I   УТВРЂУЈЕ СЕ  да је Драгану Пјевчевићу одборнику са изборне листе ''Покрет за Прибој - 

Ћетковић др.Драган'', престао мандат одборника у Скупштини општине  Прибој  због подношења оставкe  . 

            II    Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој. 

 

   О б р а з л о ж е њ е: 

 

Чланом 46.став 1. тачка1. Закона о локалним изборима прописано је: ''Одборнику престаје мандат  пре 

истека времана  на које је изабран подношењем оставке.'' 

 

 Чланом 47.Закона о локалним изборима прописано је: 

'' Подносилац изборне листе и кандидат за одборника, односно одборник, могу закључити уговор којим 

ће регулисати међусобне односе и предвидети право подносиоца изборне листе да, у име одборника, поднесе 

оставку на функцију одборника у скупштини јединице локалне самоуправе. 

Приликом закључења уговора из става 1. овог члана, кандидат за одборника, односно одборник, 

предаје подносиоцу изборне листе своју бланко оставку, што се констатује у уговору. 

Бланко оставка је писмено које садржи изјаву кандидата за одборника, односно одборника, да 

подноси оставку на функцију одборника у скупштини јединици локалне самоуправе, као и овлашћење дато 
подносиоцу изборне листе да ову оставку, у његово име, преда председнику скупштине јединице локалне 

самоуправе. 

На основу уговора из става 1. овог члана подносилац изборне листе стиче право да слободно 

располаже мандатом одборника са којим је закључио уговор и то тако што самостално одлучује да ли ће 

реализовати овлашћење које је добио и одређује време када ће то учинити. 

Поднета оставка и овлашћење, који су дати у бланко оставци, не могу се опозвати. 

Одборник који је поднео бланко оставку може учествовати у раду и одлучивању скупштине 

јединице локалне самоуправе и вршити сва права која произлазе из одборничке функције, све док скупштина 

јединице локалне самоуправе не утврди престанак његовог мандата на основу оставке коју је, у његово име, 

поднео подносилац изборне листе. 

Уговор из става 1. овог члана сачињава се у писаној форми, а потписи на њему, као и потпис на 
бланко оставци, морају бити оверени у складу са законом којим се уређује овера потписа. 

Висину накнаде за оверу потписа утврдиће посебним актом министарство надлежно за послове 

правде.'' 
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 Како је подносилац изборне листе листе ''Покрет за Прибој - Ћетковић др.Драган''поступио у складу са 

чланом 47.Закона о локалним изборима,односно поднео оставку у име одборника  са  изборне листе листе' 

'Покрет за Прибој - Ћетковић др.Драган'',одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке може се изјавити жалба Вишем суду у Ужицу у року од 48 часова од 

дана доношења одлуке Скупштине општине. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

              01  Број: 013-1  од  05.03. 2010. године 

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Мр Витомир Пијевац, с.р. 

_____________________ 
 

 

 На основу члана 46. став 3.   Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'' број:129/07 ), Скупштина 

општине Прибој на седници одржаној 05.03.2010. године  донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У  

О УТВРЂИВАЊУ  ПРЕСТАНКА  МАНДАТА   ОДБОРНИКУ   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 

 I  УТВРЂУЈЕ СЕ  да је  Илинки Мојићевић   одборници  са изборне листе ''Коалиција СРС-ДСС-

Драгомир Минић-Јоле'' престао мандат одборника у Скупштини општине Прибој  због подношења  усмене 

оставкe на место одборника.  

 
           II  Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.  

 

   О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Чланом 46.став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима прописано је: ''Одборнику престаје мандат  пре 

истека времана  на које је изабран подношењем оставке.'' 

На седници Скупштине општине Прибој одржаној 05.03.2010.године одборница Илинка Мојићевић  

поднела  је усмену оставку на место одборника. 

Чланом 46. став 3. Закона о локалним изборима прописано је ''После подношења усмене оставке 

одборника,скупштина без одлагања,на истој седници утврђује да је одборнику престао мандат''. 

Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву  одлуке. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке може се изјавити жалба  Вишем  суду у Ужицу у року од 48 часова од 

дана доношења одлуке Скупштине општине Прибој. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 013-3 од 05.03. 2010. године 

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Мр Витомир Пијевац, с.р. 

 

_____________________ 
 

 

 На основу члана 46. став 3.   Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'' број:129/07 ), Скупштина 

општине Прибој на седници одржаној 05.03.2010. године  донела је  

 
 

О  Д  Л  У  К  У  

О УТВРЂИВАЊУ  ПРЕСТАНКА  МАНДАТА   ОДБОРНИКУ   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 

 

 I  УТВРЂУЈЕ СЕ  да је  Драгу Дробњаковићу  одборнику са изборне листе ''Коалиција СРС-ДСС-

Драгомир Минић-Јоле''престао мандат одборника у Скупштини општине Прибој  због подношења  усмене 

оставкe на место одборника.  
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            II  Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.  

 

   О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Чланом 46.став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима прописано је: ''Одборнику престаје мандат  пре 

истека времана  на које је изабран подношењем оставке.'' 

На седници Скупштине општине Прибој одржаној 05.03.2010.године одборник Драго Дробњаковић  

поднео је усмену оставку на место одборника. 

Чланом 46. став 3. Закона о локалним изборима прописано је ''После подношења усмене оставке 
одборника,скупштина без одлагања,на истој седници утврђује да је одборнику престао мандат''. 

Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву  одлуке. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке може се изјавити жалба  Вишем  суду у Ужицу у року од 48 часова од 

дана доношења одлуке Скупштине општине Прибој. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 013-2 од 05.03. 2010. године 

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                    Мр Витомир Пијевац, с.р. 

 

__________________ 

 

II АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

 

На основу чланова 5. став 2. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр.26/01...5/09) и 

члана 79. Статута општине Прибој („Службени лист Општине Прибој“ бр.12/08) Општинско веће, на седници 

одржаној 25.2.2010. године, донело је  

 
 

О Д Л У К У 

о висини  основице за  утврђивања тржишне вредности непокретности  

за порезе  на имовину у 2010. години 

 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком регулише се висина и начин утврђивања тржишне вредности непокретности на 

територији општине Прибој. 

 

Члан 2. 

 

Основицу за обрачун пореза на имовину на права на непокретностма пореског обвезника чини  тржишна 

вредност квадратног метра непокретности ( објекта ) утврђена у поступку преноса апсолутних права, а која на 

подручју општине  Прибој у 2009. години износи : 

- станови и стамбене зграде – 39.922,81  динара; 

- пословни простор – 69.377,68  динара; 

- зграде за одмор и рекреацију – 23.952,89 динара и 

- гараже и други објекти – 19.961,40 динара. 

Износи из става 1. овог члана представљају основицу за обрачун пореза на имовину за 2010. годину. 

 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Прибој“, а 

примењиваће се од 01.01.2010.године. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

број:06-24 од 25.2.2010. године 
 

                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                    Лазар Рвовић,дипл.прав. с.р. 

___________________________ 
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                 На основу члана 79. став 11. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој'', број 12/08) 

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној  27.01.2010.године, донело је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи   Прибој  

 
 I  Даје се сагласност на Правилник о  изменама и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места, број: 110-1 од 14.01.2010.године. 

    II     Решење објавити у ''Службеном листу општине Прибој''.  

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

број: 06-13 од 27.01.2010.године 

 
                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                    Лазар Рвовић,дипл.прав. с.р. 

 

___________________________ 
 

На основу члана 4. став 1. Одлуке о буџету општине Прибој ( „ Сл. лист Општине Прибој“, број: 6/09) и 

члана 26. Пословника о раду Општинског већа општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број: 16/08), на 
седници одржаној  25.02.2010. године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ  

о расподели средстава на спортске клубове 

 

 1.Средства утврђена Одлуком о буџету општине Прибој за 2010. годину ( „ Сл. лист општине Прибој“, 

број: 6/ 2010 ),раздео 2. глава 2.11, функција 810, апропријација 129. – Средства за спортске клубове и 

манифестације, у укупном изнoсу од 19.311.000,00 динара, распоређују се спортским клубовима у следећим 

износима: 

Редни 

број 
НАЗИВ КЛУБА 

Средства за 

коришћење 

спортских 

објеката у 2010. 

Средства за 

остале обавезе 
УКУПНО 

1. Рукометни клуб''Прибој'' 500.000,00 9.000.000,00 9.500.000,00 

2. Фудбалски клуб ''ФАП'' 150.000,00 3.950.000,00 4.100.000,00 

3. Кошаркашки клуб ''Прибој'' 400.000,00 2.700.000,00 3.100.000,00 

4. Одбојкашки клуб ''Прибој'' (м) 150.000,00 350.000,00 500.000,00 

5. Одбојкашки клуб''Прогрес''(ж) 100.000,00 200.000,00 300.000,00 

6. Одбојкашки клуб ''Слога'' –

Прибојска Бања 

50.000,00 150.000,00 200.000,00 

7. Кошаркашки клуб ''Драмини'' 100.000,00 50.000,00 150.000,00 

8. Кошаркашки клуб ''Џамп'' (ж) 50.000,00 100.000,00 150.000,00 

9. Карате клуб ''ФАП'' 50.000,00 300.000,00 350.000,00 

10. Атлетски клуб ''ФАП'' 30.000,00 300.000,00 330.000,00 

11. Шах клуб '' ФАП'' - 200.000,00 200.000,00 

12. Бициклистички клуб ''Меркс'' - 40.000,00 40.000,00 

13. Планинарски клуб''Љесковац'' - 40.000,00 40.000,00 

14. Риболов. Друштво ''Младица'' - 25.000,00 25.000,00 

15. Стрељачки клуб ''Прибој'' - 25.000,00 25.000,00 

 Свега клубови 1-15 1.580.000,00 17.430.000,00 19.010.000,00 

16. Спортске манифестације, 

 у чему: 

               - Саставци 

               - Бања 

               - Крајчиновићи 

               -Голешко брдо 

 

 

 

 

 

 

 

190.000,00 

 

60.000,00 

50.000,00 

50.000,00 

30.000,00 

17.   резерва   111.000,00 

УКУПНО: 1-17                                                          19.311.000,00 
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  2. Средства за коришћење спортских објеката преносиће се на рачун Спортског центра Прибој по 

поднетим захтевима Спортског центра.  

 3. Обавезују се женски одбојкашки клубови ''Прогрес'' и ''Слога'' да се најкасније до 01.07.2010. године 

уједине у један клуб, у противном од назначеног датума неће бити финансирања ни једног од та два клуба. 

 4. Предлаже се кошаркашком клубу ''Драмини'' да се припоји кошаркашком клубу '' Прибој'',у 

супротном у будућем периоду за овај клуб финансираће се само обавезе по основу коришћења спортских 

објеката. 

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

 6.Решење објавити у '' Службеном листу општине Прибој''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одлуком о буџету општине Прибој за 2010. годину ( ''Сл. лист општине Прибој'', број: 6/2009),у разделу 

2, глава 2.11,функција 810,апропријација 129, за спортске клубове и манифестације планиран је износ од 

19.311.000,00 динара. 

 Према назначеној одлуци о буџету, Општинско веће општине Прибој је овлашћено да донесе Одлуку о 

расподели средстава на спортске клубове и манифестације, те се ова одлука и предлаже. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

број:06-24 од 25.2.2010.године 

 

                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                    Лазар Рвовић,дипл.прав. с.р. 
_____________________________ 

 

 

На  основу  Одлуке о буџету општине Прибој за 2010.годину („Сл.лист општине Прибој“, број 6/09) и 

члана 26. Пословника о раду Општинског већа  („Сл.лист општине Прибој“, број 16/08) Општинско веће 

општине Прибој, на седници одржаној 25.2.2010..године,разматрало је захтев Ненада и Мирјане Поповић за 

новчану помоћ потребну за лечење стерилитета и донело  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
I   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010. годину („Сл.лист општине 

Прибој“, број 6/09) раздео 2, функција 130-Општинска управа, апропријација 47.2, економска класификација 

499-текућа буџетска резерва одобравају се средства Ненаду и Мирјани Поповић,у износу од 30.000,00 динара, 

на име помоћи за лечење стерилитета. 

II  За назначени износ увећаће се апропријација 150, економска класификација 472-средства за 

проширене видове социјалне заштите а умањиће се апропријација 47.2, економска класификација 499-текућа 

буџетска резерва. 

III  Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад. 

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

V  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за социјални рад, 

подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.  
VI   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 

  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

број:06-24 од 25.2.2010.године 

                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                    Лазар Рвовић,дипл.прав. с.р. 

___________________________ 

 

На  основу  Одлуке о буџету општине Прибој за 2010.годину („Сл.лист општине Прибој“, број 6/09) и 

члана 26. Пословника о раду Општинског већа  („Сл.лист општине Прибој“, број 16/08)Општинско веће 

општине Прибој, на седници одржаној 25.2.1010.године,разматрало је захтев Удружења мањинских акционара 

ФАП-Прибој за финансијску помоћ потребну за рад овог Удружења и донело   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2010.годину („Сл.лист општине 

Прибој“,број 6/09)разедео 2,функција 840-друштвене организације, апропријација 177- остале организације, 

економска класификација 481, одобравају се средства Удружењу мањинских акционара ФАП-Прибој, у износу 

од 10.000,00 динара, на име помоћи за рад Удружења. 
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II  Средства ће се пренети на жиро рачун Удружења акционара, који су дужни доставити Служби 

трезора. 

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

IV  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу захтева и 

архиви Општинског већа.  

V   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 

 

  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

број:06-24 од 25.2.2010.године 
 

                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                    Лазар Рвовић,дипл.прав. с.р. 
 

___________________________ 

 

 

III AKTA ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи(„Сл.лист општине 

Прибој“,број:129/07),а у вези са усвојеном Стратегијом социјалне заштите општине Прибој,председник 

Општине је донео 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  ОПШТИНСКОГ КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ПОЛИТИКУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 

 

I У Општински координациони одбор за социјалну политику(у даљем тексту:ОКОСП) именују се: 

 

   1. Кристина Папан,руководилац Одељења за општу управу и заједничке послове,запослена у 

Општинској управи,председник ОКОСП-а 

     -Миланка Јевтовић-Вукојичић, дипл.социјални радник, запослена у Центру за социјални 

рад,заменик председника ОКОСП-а 

 

2.  Рада Милинковић,руководилац Одељења   за друштвене делатности,финансије и буџет,запослена 
у Општинској управи,члан 

      -Здравко Полић,референт за јавне набавке и послове економата,запослен у Општинској 

управи,заменик члана 

 

3.   Зоран Полић,директор Центра за социјални рад,члан 

    -Светлана Вејић,социјални радник,запослена у Центру за социјални рад,заменик члана 

 

4.  Др Љубинка Дидановић, начелник Хирушког одељења,запослена у Општој болници 

Прибој,члан 

    -Др Миодраг Трипковић,директор Дома Здравља Прибој,заменик члана 

 
5. Славојка Ђуровић,педагог и помоћник директора,запослена у О.Ш.“Бранко Радичевић“,члан 

      -Биљана Милинковић,падагог,запослена у Машинско-електротехничкој школи,заменик члана 

 

 6.   Вида Милинковић,директор Дечјег вртића“Невен“,члан 

     -Јасна Којадиновић,главни васпитач,запослена у Дечјем вртићу“Невен“,заменик члана 

 

 7.  Сенад Мулаосмановић,саветодавац у раду са незапосленима,запослен у Националној служби за 

запошљавање,члан 

     - Лола Стикић,евидентичар у раду са незапосленима,запослена у Националној служби за 

запошљавање,заменик члана 

 

  8.  Зора Ћеловић,потпредседница НВО“Женска иницијатива Прибој“,члан 

     -Бојана Дробњаковић,НВО“Женска иницијатива Прибој“,заменик члана 

 

  9.  Верица Радовић,секретар ОО Црвеног крста,члан 

      -Светлана Папић,професор,запослена у О.Ш.“Вук Караџић“,заменик члана 
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10.  Бранимир Станишић, полиц.официр,запослен у Полицијској станици Прибој, члан  

      -Драган Којадиновић,полиц.официр,запослен у Полицијској станици Прибој,заменик члана 

 

11.  Марица Колџић,тужилац у Основном јавном тужилаштву у Пријепољу,члан 

      -Харис Салихбеговић,судија Основног суда Пријепоље,заменик члана 

 

12.  Славица Тодоровић,директор „Информативног центра“ а.д.,члан 

      -Даница Гудурић,уредник радија „Лим“,заменик члана 

 
II  Делокруг рада и задаци ОКОСП-а су: примена(имплементација) општинског стратешког  документа 

у области социјалне политике који подразумева успостављање и реализацију процеса пројектног финансирања 

социјалних услуга у заједници средствима општинског буџета;праћење(мониторинг) активности и 

процена(евалуација) остварених резултата предвиђених стратешким документом који је усвојен у области 

социјалне политике;промовисање партнерских активности између јавног,приватног и сектора грађанског 

друштва у процесима имплементације,праћења и процене Стратегије социјалне политике;активности усмерене 

ка прибављању финансијских средства из међународних  и националних извора за реализацију програма 

дефинисаних стратешким документом и други послови. 

 

III     Стручне и административне послове за Општински координациони одбор  обављаће председник 

ОКОСП-а. 
 

IV Решење објавити у „Службеном  листу општине Прибој“. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

број:02-67 од 9.2.2010.године 

 

                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                    Лазар Рвовић,дипл.прав. с.р. 

___________________________ 
 

 

На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,број:129/07) и члана 76.став 

1. тачка 10., а у вези са чланом 95. Статута општине Прибој („Сл.лист општине Прибој“,број:12/08) председник 

Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ЗА ОБЛАСТ ПРИВАТНОГ 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА И МАЛЕ ПРИВРЕДЕ 

 

I   За помоћника председника Општине за област приватног предузетништва и мале привреде поставља 

се ДРАГО ДРОБЊАКОВИЋ, приватни предузетник из Прибоја,V степен стручне спреме саобраћајног смера. 

II  Постављено лице заснива радни однос у Општинској управи на одређено време,до истека мандата 

председника Општине. 

III  Запослени остварује права и обавезе из радног односа даном ступања на рад,а дужан је ступити на 
рад 8.3.2010.године,осим ако је из оправданих разлога спречен. 

IV  Општинска управa дужна је пријавити запосленог на обавезно социјално осигурање у законом 

прописаном року. 

V   Решење је коначно. 

VI  Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 58. Закона о локалној самоуправи прописано је да председник Oпштине може имати 

помоћнике, да су исти запослени у Општинској управи, да се постављају за поједине области и да их поставља 

председник Oпштине. Такође је прописано да може бити постављено највише 3 помоћника. 
Статутом општине Прибој ,у члану 76., прописано је да председник Oпштине, између осталог, 

поставља и разрешава помоћнике председника Oпштине. Такође, чланом 95. Статута дат је правни основ за 

доношење овог решења и ближе прописани услови. 

Имајући у виду обавезе општине у области приватног предузетништва и мале привреде, председник 

Oпштине, на основу претходно цитираних одредби Закона о локалној  самоуправи и одредби Статута, поставља 

помоћника за област приватног предузетништва и мале привреде. Постављено лице за област приватног 

предузетништва и мале привреде обавља послове из ове области и одговоран је председнику Општине за стање 

у овој области, предлаже уређивање, начин решавања питања из области приватног предузетништва и мале 

привреде,предлаже пројекте и сачињава мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у овој 

области и предлаже мере које  имају за циљ подстицање развоја мале привреде.Подноси извештај председнику  
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Општине о стању у области приватног предузетништва и мале привреде, иницира доношење прописа из ове 

области, врши и друге послове прописане актом о систематизацији радних места у Општинској управи. 

Законом о раду прописано је да запослени остварује права и обавезе из радног односа даном ступања на 

рад и да се дан ступања на рад утврђује актом послодавца или међусобним договором, па је на основу истог 

одлучено као у тачки 3. диспозитива решења. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се поднети тужба надлежном суду, у року од 30 дана од 

дана доношења решења. 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

 број:112-5 од 4.8.2010.године 

 

                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                    Лазар Рвовић,дипл.прав. с.р. 

___________________________ 
 

 
 По сравњењу са изворном таксом, утврђено је да су се у Одлуци о буџету општине Прибој (''Службени лист 
општине Прибој'', број 6/2009) поткрала грешка па се , на основу члана 9. Закона о објављивању закона, прописа и општих 
аката (''Сл. гласник РС'', број 72/91 и 11/93 – УС), додаје  
 

 

И  С  П  Р  А  В  К  А 

Одлуке о буџету општине Прибој за 2010. годину. 

 

 
 У Одлуци о буџету оп,штине Прибој за 2010. годину (''Службени лист општине Прибој'', број 6/2009), врши се 
исправка, која гласи: 
 

 - у члану 4. раздео 2, функција 130- Општинска управа, укупно глава 2.01. уместо број ''91.171.651,00'', треба да 
стоји број ''90.264.965,00''; 
 - у члану 4. раздео 2, функција 451- Дирекција за изградњу града, укупно глава 2.17 уместо број ''176.643.318,00'' 
треба да стоји број ''176.946.318,00''.  
 Из Одељења за друштвене делатности, финансије и буџет.  

_____________________ 
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