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Република Србија 
Општина Прибој 
Општинско веће општине Прибој 
02 број: 06-336 
датум: 21.11.2018. године 
Прибој 

 

 На основу члана 80. став 1. Статута општине Прибој (''Сл. лист општине Прибој'', 
број 12/08) и члана 12. Пословника о раду Општинског већа (''Сл. лист општине Прибој'', 
број 16/08), заказујем зa петак (23.11.2018. године) 

 

  43. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Утврђивање предлога Одлуке о доношењу измене Плана генералне регулације 
градског подручја општине Прибој; 

2. Утврђивање предлога Одлуке о утврђивању урбанистичких зона обавезног 
инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграде; 

3. Утврђивање предлога Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на 
инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе 
средстава, проценту учешћа и условима под којим  општина Прибој учествује у 
финансирању активности одржавања; 

4. Утврђивање предлога Одлуке о награђивању талентованих студента поводом  Дана 
Општине; 

5. Утврђивање предлога Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама на 
територији општине Прибој; 

6. Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора о 
расподели добити и покрићу губитка ЈКП“Услуга“; 

7. Утврђивање предлога Одлуке о одржавању чистоће на спортским теренима; 

8. Утврђивање предлога Одлуке о упостављању сарадње и удруживања са градовима 
и општинама у сливу реке Дрине; 
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9. Утврђивање предлога Одлуке о образовању Општинског савета родитеља општине 
Прибој; 

10. Доношење Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности 
за утврђивање пореза на имовину за 2019.годину на територији општине Прибој; 

11. Доношење Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији 
општине Прибој; 

12. Доношење Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине Прибој; 

13. Доношење Решења о образовању Комисије за капиталне инвестиције општине 
Прибој; 

14. Доношење решења о постављењу начелника Општинске управе. 

 

  Седница ће се одржати у канцеларији Председника општине, са почетком у 10,00 
сати.  
 Присуство седници је обавезно. Уколико нисте у могућности да присуствујете 
седници, потребно је да своје одсуство најавите Председнику општине, на телефон 
2445648. 

 

               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                                                                                       Лазар Рвовић, дипл. правник 


