Година 2019 Број 5

Прибој, 29.11.2019. 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, 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, 95/08 и 99/18- одлука УС ) и члана 79. став 1. тачка
12. Статута општине Прибој ("Службени лист општине Прибој", бр. 12/2008), Општинско веће
општине Прибој, на седници одржаној 29.11.2019. године, донело је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020.
ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се просечна цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине
Прибој.
Члан 2.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2020. годину на територији општине Прибој у износе:
Ред. Врста непокретности
бр.

I зона

II зона

III зона

IV зона

1.

1.500,00 дин.

1.200,00 дин.

1.000,00 дин.

-

50,00 дин.

30, 00 дин.

20,00 дин.

10,00 дин.

40,00 дин.

20,00 дин.

10,00 дин.

8,00 дин.

2.

3.

грађевинско земљиштe
пољопривредно
земљиште
шумско земљиштe
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4.
5.
6.
7.

8.
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друго земљиште
станови
куће за становање
пословне зграде и
други(надземни и
подземни) грађевински
објекати који служе за
обављање делатности
гараже и гаражна места.

30,00 дин.

18,00 дин.

12,00 дин.

6,00 дин.

41.000,00 дин.

40.000,00 дин.

39.000,00 дин.

35.000,00 дин.

25.000,00 дин.

24.000,00 дин.

23.000,00 дин.

19.000,00 дин.

50.000,00 дин.

45.000,00 дин.

40.000,00 дин.

35.000,00 дин.

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 2020. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број: 436-2/2019-02 од 29.11.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник

На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,
бр.16/08), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 29.11.2019. године,
разматрало је захтев Аврамовић Бошка (деџа: Аврамовић Тамара, Немања и Лука) за
једнократну помоћ и донело следеће
РЕШЕЊЕ
I Одобрава се обрачун и исплата једнократне помоћи по захтеву Аврамовић Бошка
(деџа: Аврамовић Тамара, Немања и Лука), у износу од 50.000,00 динара, на име помоћи.
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II Исплата ће се извршити из средстава опредељених Одлуком о буџету општине
Прибој за 2019. годину („Сл. лист општине Прибој“, бр. 08/2018. године и 2/2019 и бр. 4/2019.
године) раздео 5 – Општинска Управа, програм 0901, програм редни број 11 – Социјална и
дечија заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи у други облици помоћи,
функ. клас. 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, економска
класификација 472000 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, позиција 45.
III Решење ће реализовати Општинска управа – Одељење за друштвене делатности,
финансије и буџет, преко Центра за социјлни рад, на текући рачун подносиоца захтева.
IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за
социјални рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Чланом 3. Одлуке о буџету општине Прибој за 2019. годину (Сл. лист општине Прибој,
бр. 08/2018. године и 2/2019 i број. 4/2019. године) 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 диспозитву 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
553-24/2019-02 од 29.11.2019.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник
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