SLUŽBENI GLASNIK

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

OPŠTINE PRIJEPOLJE

ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Година XVIII
Број: 16/2020

Пријепоље,
30.11.2020.

Бесплатан примерак
Гласник излази на српском и
босанском језику

Godina: XVIII
Broj: 16/2020

Prijepolje,
30.11.2020.

Besplatan primerak
Glasnik izlazi na srpskom i
bosanskom jeziku

На основу члана 46.ставови 1, 2 и 3.
Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број 129/07, 34/2010-одлука УС,
54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење
и 68/2020) Скупштина општине Пријепоље на
седници, одржаној 30.11.2020.године, донела је

Na osnovu člana 46.stavovi 1, 2 i 3. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“,
broj 129/07, 34/2010-odluka US, 54/2011, 12/2020,
16/2020-autentično tumačenje i 68/2020) Skupština
opštine Prijepolje na sednici, održanoj 30.11.2020.
godine, donela je

РЕШЕЊЕ

R E Š E Nj E

Утврђује се да је СЕАДУ ПОРОВИЋУ
престао мандат одборника у Скупштини
општине Пријепоље подношењем оставке.

Utvrđuje se da je SEADU POROVIĆU prestao mandat odbornika u Skupštini opštine Prijepolje
podnošenjem ostavke.

Ово решење ступа на снагу даном
доношења.

Ovo rešenje stupa na snagu danom donošen-

ja.

Образложење

O b r a z l o ž e nj e

Сеад Поровић поднео је Скупштине
општине Пријепоље оставку у форми оверене
писане изјаве број 013-131/20 од 27.11.2020.
године, ов.бр УОП-ИИ:7268-2020 од 27.11.2020.
године.

Sead Porović podneo je Skupštine opštine
Prijepolje ostavku u formi overene pisane izjave
broj 013-131/20 od 27.11.2020. godine, ov.br UOPII:7268-2020 od 27.11.2020. godine.

Одредбама члана 46.ставови 1. 2 и
3. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број 129/07, 34/2010-одлука УС,
54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење
и 68/2020 ), прописано је да одборнику престаје
мандат пре истека времена на који је изабран
подношењем оставке.

Odredbama člana 46.stavovi 1. 2 i 3. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“,
broj 129/07, 34/2010-odluka US, 54/2011, 12/2020,
16/2020-autentično tumačenje i 68/2020 ), propisano je da odborniku prestaje mandat pre isteka vremena na koji je izabran podnošenjem ostavke.

Одборник може оставку поднети усмено
на седници скупштине јединице локалне
самоуправе, а између две седнице подноси је у
форми оверене писане изјаве.
О оставци коју је одборник поднео између
две седнице,скупштина је дужна да одлучи на
првој наредној седници.

Odbornik može ostavku podneti usmeno na
sednici skupštine jedinice lokalne samouprave, a između dve sednice podnosi je u formi overene pisane
izjave.
O ostavci koju je odbornik podneo između
dve sednice,skupština je dužna da odluči na prvoj
narednoj sednici.
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Сходно овим одредбама Скупштина
општине Пријепоље је донела решење као у
диспозитиву.

Shodno ovim odredbama Skupština opštine
Prijepolje je donela rešenje kao u dispozitivu.

Правна поука: Против овог решења
допуштена је жалба Управном суду у Београду у
року од 48 часова од дана доношења овог решења.

Pravna pouka: Protiv ovog rešenja dopuštena
je žalba Upravnom sudu u Beogradu u roku od 48
časova od dana donošenja ovog rešenja.

Број: 013-131/20
Дана: 30.11.2020.године
Пријепоље

Broj: 013-131/20
Dana: 30.11.2020.godine
Prijepolje
SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Изудин Шантић

PREDSEDNIK
Izudin Šantić

На основу члана 31. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07,83/2014-др закон, 101/2016-др закон
и 47/2018), члана 56. Закона о локалним изборима
(„Сл.гласник РС“, бр.129/07, 34/10-УС, 54/2011,
12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020)
и чланова 32. и 33. Статута општине Пријепоље
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број
3/19), Скупштина општине Пријепоље, на основу
Извештаја Верификационог одбора, на седници,
одржаној 30.11.2020. године, донела је

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj
129/07,83/2014-dr zakon, 101/2016-dr zakon i
47/2018), člana 56. Zakona o lokalnim izborima
(„Sl.glasnik RS“, br.129/07, 34/10-US, 54/2011,
12/2020, 16/2020-autentično tumačenje i 68/2020) i
članova 32. i 33. Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj 3/19), Skupština
opštine Prijepolje, na osnovu Izveštaja Verifikacionog odbora, na sednici, održanoj 30.11.2020. godine, donela je

РЕШЕЊЕ

REŠENjE

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ

O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKU
SKUPŠTINE OPŠTINE PRIJEPOLjE

I ПОТРЂУЈЕ СЕ мандат одборници
Скупштине општине Пријепоље, изабраној
на изборима одржаним 21.06.2020.године,
Азри Дураковић, одборници са изборне листе

I POTRĐUJE SE mandat odbornici Skupštine
opštine Prijepolje, izabranoj na izborima održanim
21.06.2020.godine, Azri Duraković, odbornici sa
izborne liste AKADEMIK MUAMER ZUKORLIĆ
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АКАДЕМИК МУАМЕР ЗУКОРЛИЋ СТРАНКА
ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА СПП

- Broj 16/2020

STRANKA PRAVDE I POMIRENjA SPP

II Мандат одборници почиње да тече
даном потврђивања мандата и траје до
истека мандата Скупштине општине
Пријепоље.

II Mandat odbornici počinje da teče danom
potvrđivanja mandata i traje do isteka mandata Skupštine opštine Prijepolje.

Образложење

O b r a z l o ž e nj e

Решењем Скупштине општине
Пријепоље, број 013-118/20 од 17.09.2020.
године, Сабири Хоџић утврђен је престанак
мандата одборнице у Скупштини општине
Пријепоље, подношењем оставке.

Rešenjem Skupštine opštine Prijepolje, broj 013-118/20 od 17.09.2020.godine,
Sabiri Hodžić utvrđen je prestanak mandata odbornice u Skupštini opštine Prijepolje,
podnošenjem ostavke.

Чланом 48.став 1. и 2. Закона о
локалним изборима предвиђено је „ Када
одборнику престане мандат пре истека
времена на који је изабран, мандат се
додељује првом следећем кандадату са
изборне листе коме није био додељен
мандат одборника. Када одборнику
који је изабран са коалиционе листе
престане мандат пре истека времена
на који је изабран, мандат се додељује
првом следећем кандидату на изборној
листи коме није био додељен мандатприпаднику исте политичке странке.

Članom 48.stav 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima predviđeno je „ Kada odborniku prestane mandat pre isteka vremena na koji je izabran, mandat se dodeljuje
prvom sledećem kandadatu sa izborne liste
kome nije bio dodeljen mandat odbornika.
Kada odborniku koji je izabran sa koalicione
liste prestane mandat pre isteka vremena na
koji je izabran, mandat se dodeljuje prvom
sledećem kandidatu na izbornoj listi kome
nije bio dodeljen mandat-pripadniku iste političke stranke.

Општинска изборна комисија је, уз
предходно прибављену сагласност да прихвата
мандат, издала уверење да је у Скупштину
општине Пријепоље изабрана Азра Дураковић,
одборница са Изборне листе АКАДЕМИК
МУАМЕР ЗУКОРЛИЋ СТРАНКА ПРАВДЕ И
ПОМИРЕЊА СПП.

Opštinska izborna komisija je, uz predhodno pribavljenu saglasnost da prihvata mandat, izdala
uverenje da je u Skupštinu opštine Prijepolje izabrana Azra Duraković, odbornica sa Izborne liste
AKADEMIK MUAMER ZUKORLIĆ STRANKA
PRAVDE I POMIRENjA SPP.

Верификациони
одбор
Скупштине
општине Пријепоље, утврдио је на седници
10.11.2020.године, да су подаци из уверења о
избору одборника у сагласности са подацима
из Извештаја Општинске изборне комисије,
број 013-128/20 од 07.10.2020. године, као и да

Verifikacioni odbor Skupštine opštine Prijepolje, utvrdio je na sednici 10.11.2020.godine, da su
podaci iz uverenja o izboru odbornika u saglasnosti
sa podacima iz Izveštaja Opštinske izborne komisije, broj 013-128/20 od 07.10.2020. godine, kao i da
je uverenje izdato od strane Izborne komisije Opšti-
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је уверење издато од стране Изборне комисије
Општине Пријепоље и доставио Скупштини
општине Пријепоље Извештај којим је предложио
Скупштини општине Пријепоље да потврди
мандат Азри Дураковић, одборници са Изборне
листе АКАДЕМИК МУАМЕР ЗУКОРЛИЋ
СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА СПП.

ne Prijepolje i dostavio Skupštini opštine Prijepolje
Izveštaj kojim je predložio Skupštini opštine Prijepolje da potvrdi mandat Azri Duraković, odbornici
sa Izborne liste AKADEMIK MUAMER ZUKORLIĆ STRANKA PRAVDE I POMIRENjA SPP.

Скупштина општине Пријепоље
усвојила је извештај Верификационог
одбора и потврдила мандат одборници
Азри Дураковић, а на основу одредбе члана
члана 56. Закона о локалним изборима
(„Сл.гласник РС“, бр.129/07, 34/10-УС,
54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично
тумачење и 68/2020 ).

Skupština opštine Prijepolje usvojila
je izveštaj Verifikacionog odbora i potvrdila
mandat odbornici Azri Duraković, a na osnovu odredbe člana člana 56. Zakona o lokalnim izborima („Sl.glasnik RS“, br.129/07,
34/10-US, 54/2011, 12/2020, 16/2020-autentično tumačenje i 68/2020 ).

Правна поука: Против овог решења
може се изјавити жалба Управном суду
у Београду у року од 48 сати од дана
доношења.

Pravna pouka: Protiv ovog rešenja
može se izjaviti žalba Upravnom sudu u Beogradu u roku od 48 sati od dana donošenja.

Broj: 020-139/20-1
Dana: 30.11.2020.godine
P r i j e p o lje

Број: 020-139/20-1
Дана: 30.11.2020.године
П р и ј е п о ље

Skupština opštine Prijepolje

Скупштина општине Пријепоље
Председник
Изудин Шантић

Predsednik
Izudin Šantić

На основу члана 7а. Закона о порезима на
имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001,
45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013,
68/2014, 95/18, 99/18 и 86/2019) и члана 42.
Статута општине Пријепоље („Службени гласник
општине Пријепоље“, број 5/19), Скупштина
општине Пријепоље, на седници одржаној дана
30.11.2020. године, доноси

Na osnovu člana 7a. Zakona o porezima
na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/2001,
45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-US, 47/2013,
68/2014, 95/18, 99/18 i 86/2019) i člana 42. Statuta
opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine
Prijepolje“, broj 5/19), Skupština opštine Prijepolje,
na sednici održanoj dana 30.11.2020. godine, donosi
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ОДЛУКУ
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА
НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ
ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ
ПРИЈЕПОЉЕ

ODLUKU
O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANjE
POREZA NA IMOVINU ZA
NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI
VODE POSLOVNE KNjIGE U OPŠTINI
PRIJEPOLjE

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се коефицијенти
за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину,
за непокретности обвезника који воде пословне
књиге, које се налазе на територији општине
Пријепоље.

Član 1.
Ovom odlukom utvrđuju se koeficijenti za
utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu, za
nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige,
koje se nalaze na teritoriji opštine Prijepolje.

Члан 2.
На територији општине Пријепоље,
Одлуком о одређивању зона и најопремљенијих
зона на територији општине Пријепоље („Сл.
гласник општине Пријепоље“ број 11/2013)
,одређене су 4 зоне за утврђивање пореза на
имовину, с тим да је прва зона утврђена као
најопремљенија зона.
Коефицијенти на територији општине
Пријепоље износе:
1) за прву зону 0,80
2) за другу зону 0,40
3) за трећу зону 0,30
4) за четврту зону 0,20 .

Član 2.
Na teritoriji opštine Prijepolje, Odlukom o
određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji
opštine Prijepolje („Sl.glasnik opštine Prijepolje“
broj 11/2013) ,određene su 4 zone za utvrđivanje
poreza na imovinu, s tim da je prva zona utvrđena
kao najopremljenija zona.
Koeficijenti na teritoriji opštine Prijepolje
iznose:
1) za prvu zonu 0,80
2) za drugu zonu 0,40
3) za treću zonu 0,30
4) za četvrtu zonu 0,20 .

Члан 3.
Ову одлуку објавити у Службеном
гласнику општине Пријепоље и на званичној
интернет презентацији општине Пријепоље.

Član 3.
Ovu odluku objaviti u Službenom glasniku
opštine Prijepolje i na zvaničnoj internet prezentaciji
opštine Prijepolje.

Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о коефицијентима за утврђивање
пореза на имовину за непокретности обвезника
који воде пословне књиге у општини Пријепоље
(„Сл.гласник општине Пријепоље“ број 8/2018).

Član 4.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da
važi Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza
na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode
poslovne knjige u opštini Prijepolje („Sl.glasnik
opštine Prijepolje“ broj 8/2018).

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Пријепоље, а примењује се од 01.
јануара 2021. године.

Član 5.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana
od dana objavljivanja u Službenom glasniku opštine
Prijepolje, a primenjuje se od 01. januara 2021.
godine.
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Број:434-7/20-1
Дана:30.11.2020.године

- Broj 16/2020

Broj:434-7/20-1
Dana:30.11.2020.godine
ПРЕДСЕДНИК
Изудин Шантић

PREDSEDNIK
Izudin Šantić

На основу члана 6. и 7.а Закона о порезима
на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01,
45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11,
78/11, 57/2012-УС, 47/13, 68/2014, 95/18, 99/18 и
86/19) и члана 42. Статута општине Пријепоље
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број
3/19) Скупштина општине Пријепоље, дана
30.11.2020. године, доноси

Na osnovu člana 6. i 7.a Zakona o porezima
na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/01, 45/02,
80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11,
57/2012-US, 47/13, 68/2014, 95/18, 99/18 i 86/19)
i člana 42. Statuta opštine Prijepolje („Službeni
glasnik opštine Prijepolje“, broj 3/19) Skupština
opštine Prijepolje, dana 30.11.2020. godine, donosi

ODLUKU

ОДЛУКУ

О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА КВАДРАТНОГ
МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ
КОЈИХ ЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ УТВРЂЕНА
ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА
НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У
НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ОБВЕЗНИКЕ КОЈИ НЕ
ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

O PROSEČNIM CENAMA KVADRATNOG
METRA NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU
KOJIH JE ZA 2020. GODINU UTVRĐENA
OSNOVICA POREZA NA IMOVINU ZA
NEPOKRETNOSTI KOJE SE NALAZE U
NAJOPREMLjENIJOJ ZONI OPŠTINE
PRIJEPOLjE ZA OBVEZNIKE KOJI NE
VODE POSLOVNE KNjIGE

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се цене непокретности
које су у најопремљенијој зони (првој
зони) на територији општине Пријепоље,
служиле као просечне цене на основу којих је
у текућој 2020. години утврђивана основица
пореза на имовину за непокретности обвезника
који не води пословне књиге и то :

Član 1.
Ovom odlukom utvrđuju se cene nepokretnosti
koje su u najopremljenijoj zoni (prvoj
zoni) na teritoriji opštine Prijepolje, služile kao
prosečne cene na osnovu kojih je u tekućoj 2020.
godini utvrđivana osnovica poreza na imovinu za
nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne
knjige i to :

1. Станови 58411,15 динара по м²

1. Stanovi 58411,15 dinara po m²

2. Куће за становање 33373,84 динара по

2. Kuće za stanovanje 33373,84 dinara po m²

м²

3. Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i
podzemni) građevinski objekti koji služe za
obavljanje delatnosti 125495,37 dinara po

3. Пословне зграде и други (надземни
и подземни) грађевински објекти
који служе за обављање делатности
125495,37 динара по м²

m²
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4. Гараже и гаражна места 21615,30 динара
по м²

4. Garaže i garažna mesta 21615,30 dinara po

5. Грађевинско земљиште 3000,00 динара
по м²

5. Građevinsko zemljište 3000,00 dinara po m²

m²

6. Poljoprivredno zemljište 30,00 dinara po m²

6. Пољопривредно земљиште 30,00 динара
по м²

7. Šumsko zemljište 40,00 dinara po m² .

7. Шумско земљиште 40,00 динара по м² .
Član 2.
Ovu odluku objaviti u Službenom glasniku
opštine Prijepolje i na zvaničnoj internet prezentaciji
opštine Prijepolje.

Члан 2.
Ову одлуку објавити у Службеном
гласнику општине Пријепоље и на званичној
интернет презентацији општине Пријепоље.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу првог наредног
дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Пријепоље, а примењује се од 01.
јануара 2021. године.
Број: 434-9/20
Дана: 30.11.2020.

Član 3.
Ova odluka stupa na snagu prvog narednog
dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku
opštine Prijepolje, a primenjuje se od 01. januara
2021. godine.
Broj: 434-9/20
Dana: 30.11.2020.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

ПРЕДСЕДНИК
Изудин Шантић

PREDSEDNIK
Izudin Šantić

На основу члана 11. и члана 7. Закона о
финансирању локалне самоуправе (‘’Службени
гласник РС’’, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13,
125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 98/18,
95/18, 86/19), члана 20. и члана 52. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’,
бр. 129/2007, 83/14, 101/2016 и 47/2018) и члана
42. Статута Општине Пријепоље (‘’Службени
гласник Општине Пријепоље’’, бр. 3/19),
Скупштина општине Пријепоље на седници
одржаној 30.11.2020. године, донела је

Na osnovu člana 11. i člana 7. Zakona o
finansiranju lokalne samouprave (‘’Službeni glasnik
RS’’, br. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15,
83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 98/18, 95/18, 86/19),
člana 20. i člana 52. Zakona o lokalnoj samoupravi
(‘’Službeni glasnik RS’’, br. 129/2007, 83/14,
101/2016 i 47/2018) i člana 42. Statuta Opštine
Prijepolje (‘’Službeni glasnik Opštine Prijepolje’’,
br. 3/19), Skupština opštine Prijepolje na sednici
održanoj 30.11.2020. godine, donela je

О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА

O D L U K U O IZMENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM
TAKSAMA

7

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE PRIJEPOLJE

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

30.11.2020. Страна 8 - Број 16/2020

30.11.2020. Strana 8

- Broj 16/2020

Члан 1.

Član 1.

У Одлуци о локалним комуналним таксама
(‘’Службени гласник Општине Пријепоље’’, бр.
12/12, 12/13, 13714 и 17/15) у члану 1. став 1.
тачке 1. и 2 .се бришу, тачка 3. постаје тачка 1. а
тачка 4. постаје тачка 2.

U Odluci o lokalnim komunalnim taksama
(‘’Službeni glasnik Opštine Prijepolje’’, br. 12/12,
12/13, 13714 i 17/15) u članu 1. stav 1. tačke 1. i 2
.se brišu, tačka 3. postaje tačka 1. a tačka 4. postaje
tačka 2.

Члан 2.

Član 2.

У члану 3. став 1. тачке 1., 2. и 3. замењују
се тачкама 1. и 2. које гласе:

U članu 3. stav 1. tačke 1., 2. i 3. zamenjuju
se tačkama 1. i 2. koje glase:

‘’1. За таксу из тарифног броја 1 – 1/12
месечно до 15-ог у месецу за текући
месец,

‘’1. Za taksu iz tarifnog broja 1 – 1/12
mesečno do 15-og u mesecu za tekući mesec,

2. За таксу из тарифног броја 2.
поступку регистрације возила’’.

2. Za taksu iz tarifnog broja 2. u postupku
registracije vozila’’.

у

Član 3.

Члан 3.

U članu 4. stav 1. tačke 1., 2. i 3. zamenjuju
se tačkama 1. i 2. koje glase:
‘’1.Taksa iz tarifnog broja 1. Opštinska uprava
Odeljenje lokalne poreske administracije,
2.Taksa iz tarifnog broja 2. Organ nadležan
za registraciju vozila.’’

У члану 4. став 1. тачке 1., 2. и 3. замењују
се тачкама 1. и 2. које гласе:
‘’1.Такса из тарифног броја 1. Општинска
управа Одељење локалне пореске
администрације,
2.Такса из тарифног броја 2. Орган
надлежан за регистрацију возила.’’

Član 4.

Члан 4.

U članu 6. stav 1. reči: ‘’kaznom od
20.000,00 – 100.000,00 dinara’’, zamenjuju se
rečima: ‘’kaznom od 20.000,00 dinara’’.

У члану 6. став 1. речи: ‘’казном од
20.000,00 – 100.000,00 динара’’, замењују се
речима: ‘’казном од 20.000,00 динара’’.

Član 5.

Члан 5.

U članu 6. stav 2. reči: ‘’kaznom od 5.000,00
dinara do 10.000,00 dinara’’, zamenjuje se rečima:
‘’kaznom od 5.000,00 dinara’’.

У члану 6. став 2. речи: ‘’казном од
5.000,00 динара до 10.000,00 динара’’, замењује
се речима: ‘’казном од 5.000,00 динара’’.
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Члан 6.

Član 6.

У члану 6. став 3. речи: ‘’Казном од
10.000,00 динара до 50.000,00 динара’’, замењују
се речима: ‘’казном од 10.000,00 динара’’.

U članu 6. stav 3. reči: ‘’Kaznom od
10.000,00 dinara do 50.000,00 dinara’’, zamenjuju
se rečima: ‘’kaznom od 10.000,00 dinara’’.

Члан 7.

Član 7.

У таксеној тарифи тарифни број 2. и 3.
бришу се а тарифни број 4. постаје тарифни број
2.

U taksenoj tarifi tarifni broj 2. i 3. brišu se a
tarifni broj 4. postaje tarifni broj 2.

Члан 8.

Član 8.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ‘’Службеном гласнику
општине Пријепоље’’.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u ‘’Službenom glasniku opštine
Prijepolje’’.

Број:434-7/2020
Дана:30.11.2020.
Пријепоље

Broj:434-7/2020
Dana:30.11.2020.
P r i j e p o lj e

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

ПРЕДСЕДНИК
Изудин Шантић

PREDSEDNIK
Izudin Šantić

На основу члана 7. став 1. а у вези члана
6. став 1. тачка 5. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06,
47/11, 93/12, 99/13 - усклађен дин. изн. 95/15 усклађен дин. изн., 83/16 - усклађен дин. изн.,
91/16 - усклађен дин. изн., 104/16 - усклађен
дин. изн., 96/17 - усклађен дин. изн.,89/18, 95/18други закон и 86-19-усклађени износ), члана
239. став 3. Закона о накнадама за коришћење
јавних добара („Службени гласник РС“, број
95/18) и члана 42. Статута општине Пријепоље
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број
3/19),Скупштина општине Пријепоље на седници
одржаној дана 30.11.2020. године, донела је

Na osnovu člana 7. stav 1. a u vezi člana
6. stav 1. tačka 5. Zakona o finansiranju lokalne
samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 62/06,
47/11, 93/12, 99/13 - usklađen din. izn. 95/15 usklađen din. izn., 83/16 - usklađen din. izn., 91/16
- usklađen din. izn., 104/16 - usklađen din. izn.,
96/17 - usklađen din. izn.,89/18, 95/18- drugi zakon
i 86-19-usklađeni iznos), člana 239. stav 3. Zakona
o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni
glasnik RS“, broj 95/18) i člana 42. Statuta opštine
Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“,
broj 3/19),Skupština opštine Prijepolje na sednici
održanoj dana 30.11.2020. godine, donela je
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ОДЛУКУ

ODLUKU

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE
JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI
OPŠTINE PRIJEPOLjE

Члан 1.

Član 1.

Овом одлуком утврђује се висина накнада
за коришћење јавних површина на територији
општине Пријепоље, обвезници
плаћања,
рокови и начин плаћања накнаде, олакшице, као
и друга питања значајна за утврђивање накнаде.

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknada
za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine
Prijepolje, obveznici plaćanja, rokovi i način
plaćanja naknade, olakšice, kao i druga pitanja
značajna za utvrđivanje naknade.

Члан 2.

Član 2.

су:

Накнаде за коришћење јавне површине

1. накнада за коришћење простора на јавној
површини у пословне и друге сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и других публикација,
производа старих и уметничких заната и домаће
радиности;
2. накнада за коришћење јавне површине
за оглашавање за сопствене потребе и за потребе
других лица, као и за коришћење површине и
објеката за оглашавање за сопствене потребе и за
потребе других лица којим се врши непосредни
утицај на расположивост, квалитет или неку
другу особину јавне површине, за коју дозволу
издаје надлежни орган општине;
3. накнада за коришћење јавне површине
по основу заузећа грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова и изградњу.
Под коришћењем простора на јавној
површини у пословне и друге сврхе, у смислу
става 1. тачка 1. овог члана, сматра се заузеће
јавне површине:
- објектом привременог коришћења:
киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, банкомат,
аутомат за продају штампе, покретни објекат
за продају робе на мало и вршење занатских и

Naknade za korišćenje javne površine su:
1. naknada za korišćenje prostora na javnoj
površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje
štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih
i umetničkih zanata i domaće radinosti;
2. naknada za korišćenje javne površine za
oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih
lica, kao i za korišćenje površine i objekata za
oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih
lica kojim se vrši neposredni uticaj na raspoloživost,
kvalitet ili neku drugu osobinu javne površine, za
koju dozvolu izdaje nadležni organ opštine;
3. naknada za korišćenje javne površine
po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za
izvođenje građevinskih radova i izgradnju.
Pod korišćenjem prostora na javnoj površini
u poslovne i druge svrhe, u smislu stava 1. tačka 1.
ovog člana, smatra se zauzeće javne površine:
- objektom privremenog korišćenja: kiosk,
tezga, bašta, aparat za sladoled, bankomat, automat
za prodaju štampe, pokretni objekat za prodaju robe
na malo i vršenje zanatskih i drugih usluga, montažni
objekat za obavljanje delatnosti javnih komunalnih
preduzeća, telefonska govornica i slični objekti,
bašta ugostiteljskog objekta;
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других услуга, монтажни објекат за обављање
делатности јавних комуналних предузећа,
телефонска говорница и слични објекти, башта
угоститељског објекта;
- за забавни парк, циркус, спортске
теретане, за одржавање концерата, фестивала и
других манифестација, за одржавање спортских
приредби, за објекте и станице за изнајмљивање
бицикла, за коришћење посебно обележеног
простора за теретно возило за снабдевање,
односно за почетну обуку возача и друго.
Јавна површина у смислу ове одлуке,
јесте површина утврђена планским документом
општине, која је доступна свим корисницима под
једнаким условима и то:
- јавна саобраћајна површина (пут, улица,
пешачка зона и сл.);
- трг;
- јавна зелена површина (парк, сквер,
градска шума и сл.),
- јавна површина блока (парковски
уређене површине и саобраћајне површине).
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- za zabavni park, cirkus, sportske teretane,
za održavanje koncerata, festivala i drugih
manifestacija, za održavanje sportskih priredbi,
za objekte i stanice za iznajmljivanje bicikla, za
korišćenje posebno obeleženog prostora za teretno
vozilo za snabdevanje, odnosno za početnu obuku
vozača i drugo.
Javna površina u smislu ove odluke, jeste
površina utvrđena planskim dokumentom opštine,
koja je dostupna svim korisnicima pod jednakim
uslovima i to:
- javna saobraćajna površina (put, ulica,
pešačka zona i sl.);
- trg;
- javna zelena površina (park, skver, gradska
šuma i sl.),
- javna površina bloka (parkovski uređene
površine i saobraćajne površine).

Члан 3.

Član 3.

Обвезник накнаде за коришћење јавне
површине је корисник јавне површине.

Obveznik naknade za korišćenje javne
površine je korisnik javne površine.

Обавеза настаје даном почетка коришћења
јавне површине и траје док траје коришћење
јавне површине.

Obaveza nastaje danom početka korišćenja
javne površine i traje dok traje korišćenje javne
površine.

Члан 4.

Član 4.

Основица накнаде за коришћење простора
на јавној површини је површина коришћеног
простора изражена у метрима квадратним (м2).

Osnovica naknade za korišćenje prostora
na javnoj površini je površina korišćenog prostora
izražena u metrima kvadratnim (m2).

Члан 5.

Član 5.

Критеријуми за прописивање висина
накнада су: време коришћења простора и

Kriterijumi za propisivanje visina naknada
su: vreme korišćenja prostora i tehničko- upotrebne
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техничко- употребне карактеристике објекта,
уколико се јавна површина користи
за
постављање објекта.			

karakteristike objekta, ukoliko se javna površina
koristi za postavljanje objekta.		

Члан 6.

Član 6.

Обвезник накнаде за коришћење јавне
површине, дужан је да пре коришћења јавне
површине, прибави решење о коришћењу јавне
површине Општинске управе - Одељења за
урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне
и имовинско правне послове .

Obveznik naknade za korišćenje javne
površine, dužan je da pre korišćenja javne površine,
pribavi rešenje o korišćenju javne površine Opštinske
uprave - Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo,
stambeno-komunalne i imovinsko pravne poslove .

Обвезник
накнаде
дужан
је
да
приликом подношења захтева за коришћење
јавне површине,
достави доказ Одељења
локалне пореске администрације о измиреним
дуговањима по основу накнаде за коришћења
јавне површине за претходни период.

Obveznik naknade dužan je da prilikom
podnošenja zahteva za korišćenje javne površine,
dostavi dokaz Odeljenja lokalne poreske
administracije o izmirenim dugovanjima po osnovu
naknade za korišćenja javne površine za prethodni
period.

Обвезник накнаде за коришћење јавне
површине, дужан је
да поднесе пријаву
Општинској управи - Одељењу локалне
пореске администрације, у року од осам дана
од дана почетка коришћења јавне површине,
ради утврђивања накнаде за коришћење јавне
површине.

Obveznik naknade za korišćenje javne
površine, dužan je da podnese prijavu Opštinskoj
upravi - Odeljenju lokalne poreske administracije, u
roku od osam dana od dana početka korišćenja javne
površine, radi utvrđivanja naknade za korišćenje
javne površine.

Обвезник накнаде из става 3. овог члана,
дужан је да сваку насталу промену, пријави
Општинској управи - Одељењу локалне пореске
администрације, у року од осам дана од настале
промене.

Obveznik naknade iz stava 3. ovog člana,
dužan je da svaku nastalu promenu, prijavi Opštinskoj
upravi - Odeljenju lokalne poreske administracije, u
roku od osam dana od nastale promene.

Члан 7.

Član 7.

Утврђивање накнаде за коришћење јавне
површине врши се према површини коришћеног
простора, сразмерно времену коришћења тог
простора или према техничко - употребним
карактеристикама објекта.

Utvrđivanje naknade za korišćenje javne
površine vrši se prema površini korišćenog prostora,
srazmerno vremenu korišćenja tog prostora ili prema
tehničko - upotrebnim karakteristikama objekta.

Накнаду из става 1. овог члана, решењем
утврђује Општинска управа -Одељење локалне
пореске администрације.

Naknadu iz stava 1. ovog člana, rešenjem
utvrđuje Opštinska uprava -Odeljenje lokalne
poreske administracije.
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Обвезник накнаде дужан је да утврђену
обавезу по основу накнаде, плати до 15. у месецу
за претходни месец, а за месеце за које је обавеза
доспела у моменту уручења решења у року од 15
дана од дана достављања решења.

Obveznik naknade dužan je da utvrđenu
obavezu po osnovu naknade, plati do 15. u mesecu
za prethodni mesec, a za mesece za koje je obaveza
dospela u momentu uručenja rešenja u roku od 15
dana od dana dostavljanja rešenja.

Против решења из става 2. овог члана,
може се изјавити жалба министарству у чијој
су надлежности послови финансија, преко
Општинске управе - Одељења локалне пореске
администрације.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana, može
se izjaviti žalba ministarstvu u čijoj su nadležnosti
poslovi finansija, preko Opštinske uprave - Odeljenja
lokalne poreske administracije.

Члан 8.
Накнаду за коришћење јавних површина
не плаћају директни и индиректни корисници
буџетских средстава.

Član 8.
Naknadu za korišćenje javnih površina ne
plaćaju direktni i indirektni korisnici budžetskih
sredstava.

Члан 9.

Član 9.

Приходи остварени од накнаде за
коришћење јавних површина припадају буџету
општне.

Prihodi ostvareni od naknade za korišćenje
javnih površina pripadaju budžetu opštne.

Члан 10.
Накнаде за коришћење јавних површина
уплаћују се на рачуне прописане за уплату јавних
прихода.

Član 10.
Naknade za korišćenje javnih površina
uplaćuju se na račune propisane za uplatu javnih
prihoda.

Члан 11.

Član 11.

У погледу поступка утврђивања, контроле,
наплате, камате, принудне наплате, застарелости
и осталог што није прописано овом одлуком,
сходно се примењују одредбе закона којим се
уређује порески поступак и пореска администра
ција.

U pogledu postupka utvrđivanja, kontrole,
naplate, kamate, prinudne naplate, zastarelosti i
ostalog što nije propisano ovom odlukom, shodno se
primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poreski
postupak i poreska administracija.

Члан 12.

Član 12.

Накнада за

Naknada za korišćenje prostora na javnim

коришћење простора на
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јавним површинама у пословне и друге сврхе,
осим ради продаје штампе, књига, и других
публикација, производа старих и уметничких
заната и домаће радиности, утврђује се дневно
сразмерно времену коришћења, за сваки цео или
започети м2 простора који се користи, и то:

površinama u poslovne i druge svrhe, osim
radi prodaje štampe, knjiga, i drugih publikacija,
proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće
radinosti, utvrđuje se dnevno srazmerno vremenu
korišćenja, za svaki ceo ili započeti m2 prostora koji
se koristi, i to:

1. За обављање пословне делатности
(привремени објекти - киосци, други мањи
монтажни и слични објекти за продају робе на
мало, за пружање угоститељских, занатских и
других услуга), у износу од 2 динара;

1. Za obavljanje poslovne delatnosti
(privremeni objekti - kiosci, drugi manji montažni
i slični objekti za prodaju robe na malo, za pružanje
ugostiteljskih, zanatskih i drugih usluga), u iznosu
od 2 dinara;

2. За обављање пословне делатности
(покретни привремени објекти - тезге, апарати за
сладолед и напитке, апарати за кокице, расхладне
витрине, зидне и слободностојеће витрине и
други лако покретни објекти за продају робе на
мало и вршење занатских услуга, телефонске
говорнице, банкомати
и слични објекти,
наменски монтажни објекти за обављање
делатности јавних комуналних предузећа), у
износу од 27 динара;

2. Za obavljanje poslovne delatnosti (pokretni
privremeni objekti - tezge, aparati za sladoled i
napitke, aparati za kokice, rashladne vitrine, zidne i
slobodnostojeće vitrine i drugi lako pokretni objekti
za prodaju robe na malo i vršenje zanatskih usluga,
telefonske govornice, bankomati i slični objekti,
namenski montažni objekti za obavljanje delatnosti
javnih komunalnih preduzeća), u iznosu od 27
dinara;

3. За обављање угоститељске делатноси
у башти угоститељског објекта, у износу од 19
динара;
4. За забавне паркове, циркусе и друге
објекте забавних радњи у износу од 25 динара;
5. За изнајмљивање дечијих аутомобила,
мотора, коњићи на акумулатор, електричне
дечије клацкалице и сл. у износу од 25 динара и
6. За тезге постављене у дане трајања
манифестација, у дане државних, верских и
других празника, за продају цвећа, украсних
предмета, честитки, сувенира и слично, накнада
се утврђује по 1м2 заузете површине у износу од
52 динара.		
Општинска управа - Одељење за
урбанизам, грађевинарство, стамбено комуналне
и имовинскоправне послове, дужно је да један
примерак одобрења за коришћење простора на
јавним површинама у пословне сврхе, достави
без одлагања, Општинској управи - Одељењу
локалне пореске администрације и Одсеку за
инспекцијске послове, са следећим подацима:

3. Za obavljanje ugostiteljske delatnosi u
bašti ugostiteljskog objekta, u iznosu od 19 dinara;
4. Za zabavne parkove, cirkuse i druge
objekte zabavnih radnji u iznosu od 25 dinara;
5. Za iznajmljivanje dečijih automobila,
motora, konjići na akumulator, električne dečije
klackalice i sl. u iznosu od 25 dinara i
6. Za tezge postavljene u dane trajanja
manifestacija, u dane državnih, verskih i drugih
praznika, za prodaju cveća, ukrasnih predmeta,
čestitki, suvenira i slično, naknada se utvrđuje
po 1m2 zauzete površine u iznosu od 52 dinara.
Opštinska
uprava
Odeljenje
za
urbanizam, građevinarstvo, stambeno komunalne
i imovinskopravne poslove, dužno je da jedan
primerak odobrenja za korišćenje prostora na
javnim površinama u poslovne svrhe, dostavi bez
odlaganja, Opštinskoj upravi - Odeljenju lokalne
poreske administracije i Odseku za inspekcijske
poslove, sa sledećim podacima:
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- за правна лица: порески идентификациони
број, матични број правног лица и текући рачун,
тачна адреса седишта правног лица, делатност;

- za pravna lica: poreski identifikacioni broj,
matični broj pravnog lica i tekući račun, tačna adresa
sedišta pravnog lica, delatnost;

за
физичка
лица:
порески
идентификациони број, матични број, текући
рачун, број личне карте и назив радње са тачном
адресом, делатност.

- za fizička lica: poreski identifikacioni broj,
matični broj, tekući račun, broj lične karte i naziv
radnje sa tačnom adresom, delatnost.

Члан 13.

Član 13.

Накнада за коришћење јавне површине за
оглашавање за сопствене потребе и за потребе
других лица, као и за коришћење површине и
објеката за оглашавање за сопствене потребе и за
потребе других лица којим се врши непосредни
утицај на расположивост, квалитет или неку
другу особину јавне површине за коју дозволу
издаје Општинска управа, утврђује се у дневном
износу за сваки цео и започети 1м2, зависно од
површине средстава за оглашавање, и то:

Naknada za korišćenje javne površine za
oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih
lica, kao i za korišćenje površine i objekata za
oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih
lica kojim se vrši neposredni uticaj na raspoloživost,
kvalitet ili neku drugu osobinu javne površine za
koju dozvolu izdaje Opštinska uprava, utvrđuje
se u dnevnom iznosu za svaki ceo i započeti 1m2,
zavisno od površine sredstava za oglašavanje, i to:

1. за оглашавање на посебним објектима
за оглашавање који се постављају

1. za oglašavanje na posebnim objektima za
oglašavanje koji se postavljaju

на јавним површинама у износу од 30 динара;
2. за средства за оглашавање која
постављају на стубовима јавне

na javnim površinama u iznosu od 30 dinara;
се

расвете, нисконапонске и контактне мреже у
износу од 25 динара и
3. за средства за оглашавање (рекламни
панои, светлеће рекламе, рекламне заставе,
плакати, транспаренти и сл.), која се постављају
на зграде, привремене монтажне објекте, подзиде
и сл., на ограде градилишта и друге ограде,
заштитне прекриваче грађевинских скела,
транспаренте између стубова, и то у износу 25
динара.

2. za sredstva za oglašavanje koja
postavljaju na stubovima javne

se

rasvete, niskonaponske i kontaktne mreže u iznosu
od 25 dinara i
3. za sredstva za oglašavanje (reklamni
panoi, svetleće reklame, reklamne zastave, plakati,
transparenti i sl.), koja se postavljaju na zgrade,
privremene montažne objekte, podzide i sl., na
ograde gradilišta i druge ograde, zaštitne prekrivače
građevinskih skela, transparente između stubova, i
to u iznosu 25 dinara.

Члан 14.

Član 14.

Накнада за коришћење јавне површине по
основу заузећа грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова и изградњу, плаћа

Naknada za korišćenje javne površine po
osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za
izvođenje građevinskih radova i izgradnju, plaća se
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naknada dnevno za svaki ceo i započeti m2, i to:
1. za izvođenje građevinskih radova i
izgradnju po m2 zauzete površine 25 dinara i
2. za zauzeće javne površine građevinskim
materijalom po m2 zauzete površine 32 dinara.

Обвезник накнаде из тачке 1. овог
члана, јесте инвеститор и исту плаћа од дана
заузећа јавне површине до завршетка извођења
грађевинских радова.

Obveznik naknade iz tačke 1. ovog člana,
jeste investitor i istu plaća od dana zauzeća javne
površine do završetka izvođenja građevinskih
radova.

Обвезник накнаде из тачке 2. овог члана,
јесте физичко лице, правно лице и предузетник,
и исту плаћа од дана заузећа.

Obveznik naknade iz tačke 2. ovog člana,
jeste fizičko lice, pravno lice i preduzetnik, i istu
plaća od dana zauzeća.

Накнада из из тачке 1. и 3. овог члана,
увећава се за 100% ако инвеститор продужи
дозвољени рок за заузимање јавне површине.

Naknada iz iz tačke 1. i 3. ovog člana, uvećava
se za 100% ako investitor produži dozvoljeni rok za
zauzimanje javne površine.

Под продужењем рока подразумева
се прекорачење рока завршетка изградње
евидентираног у писменој изјави инвеститора о
почетку грађења односно извођења радова и року
завршетка грађења, односно извођења радова
према Закону о планирању и изградњи.

Pod produženjem roka podrazumeva se
prekoračenje roka završetka izgradnje evidentiranog
u pismenoj izjavi investitora o početku građenja
odnosno izvođenja radova i roku završetka
građenja, odnosno izvođenja radova prema Zakonu
o planiranju i izgradnji.

Накнада за коришћење јавних површина
по основу заузећа грађевинским материјалом и
за извођење грађевинских радова, не плаћа се
ако се раскопавање, односно заузимање јавне
површине врши због изградње, реконструкције
коловоза, тротоара или друге јавне саобраћајне
површине, као и приликом извођења радова
јавних комуналних предузећа у сврху довођења
објекта у функцију то јест извођење радова на
текућем (редовном) одржавању објеката, за које
се не издаје одобрење за изградњу по Закону о
планирању и изградњи.
Општинска управа - Одељење за
урбанизам, грађевинарство, стамбенокомуналне
и имовинскоправне послове, дужно је да један
примерак Решења о заузећу јавне површине
грађевинским материјалом као и ради извођења
грађевинских радова и изградње, достави
без одлагања, Општинској управи - Одељењу

Naknada za korišćenje javnih površina po
osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za
izvođenje građevinskih radova, ne plaća se ako se
raskopavanje, odnosno zauzimanje javne površine
vrši zbog izgradnje, rekonstrukcije kolovoza,
trotoara ili druge javne saobraćajne površine, kao
i prilikom izvođenja radova javnih komunalnih
preduzeća u svrhu dovođenja objekta u funkciju
to jest izvođenje radova na tekućem (redovnom)
održavanju objekata, za koje se ne izdaje odobrenje
za izgradnju po Zakonu o planiranju i izgradnji.
Opštinska
uprava
Odeljenje
za
urbanizam, građevinarstvo, stambenokomunalne i
imovinskopravne poslove, dužno je da jedan primerak
Rešenja o zauzeću javne površine građevinskim
materijalom kao i radi izvođenja građevinskih
radova i izgradnje, dostavi bez odlaganja, Opštinskoj
upravi - Odeljenju lokalne poreske administracije, sa
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локалне пореске администрације, са следећим
подацима:
- за правна лица: порески идентификациони
број, матични број правног лица и текући рачун,
тачна адреса седишта правног лица;

30.11.2020. Strana 17 - Broj 16/2020
sledećim podacima:
- za pravna lica: poreski identifikacioni broj,
matični broj pravnog lica i tekući račun, tačna adresa
sedišta pravnog lica;

за
физичка
лица:
порески
идентификациони број, матични број, текући
рачун, број личне карте и назив радње са тачном
адресом.

- za fizička lica: poreski identifikacioni broj,
matični broj, tekući račun, broj lične karte i naziv
radnje sa tačnom adresom.

Члан 15.

Član 15.

Надзор над применом одредаба ове одлуке
врши Општинска управа -Одељење локалне
пореске администрације.

Nadzor nad primenom odredaba ove odluke
vrši Opštinska uprava -Odeljenje lokalne poreske
administracije.

Послове инспекцијског надзора над
применом одредаба ове одлуке врши Општинска
управа - Одсек за инспекцијске послове и
Одељење локалне пореске администрације.

Poslove inspekcijskog nadzora nad primenom
odredaba ove odluke vrši Opštinska uprava - Odsek
za inspekcijske poslove i Odeljenje lokalne poreske
administracije.

Члан 16.

Član 16.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Пријепоље“.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine
Prijepolje“.

Број: 434-8/20-1
Дана: 30.11.2020. године
Пријепоље

Broj: 434-8/20-1
Dana: 30.11.2020. godine
Prijepolje
SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Predsednik
Izudin Šantić

Председник
Изудин Шантић
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На основу члана 42. Статута општине
Пријепоље („Службени гласник општине
Пријепоље“, број 3/19), Скупштина општине
Пријепоље на седници одржаној дана 30.11.2020.
године, донела је

30.11.2020. Strana 18 - Broj 16/2020
Na osnovu
člana 42. Statuta opštine
Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“,
broj 3/19), Skupština opštine Prijepolje na sednici
održanoj dana 30.11.2020. godine, donela je

ODLUKU

ОДЛУКУ

O EVIDENTIRANjU OBAVEZA PO OSNOVU
NAKNADE ZA KORIŠĆENjE
GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NA
PROPISANI RAČUN JAVNIH PRIHODA

О ЕВИДЕНТИРАЊУ ОБАВЕЗА ПО
ОСНОВУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА
ПРОПИСАНИ РАЧУН ЈАВНИХ ПРИХОДА

Члан 1.

Član 1.

Овом одлуком уређује се поступак
преузимања евиденције о стању за пренос
(главни дуг, камата и преплата) обвезника
накнаде за коришћење грађевинског земљишта
коју је администрирала бивша ЈП “Дирекција за
изградњу Пријепоље“ Пријепоље све до 2014.
године.

Ovom odlukom uređuje se postupak
preuzimanja evidencije o stanju za prenos (glavni dug,
kamata i preplata) obveznika naknade za korišćenje
građevinskog zemljišta koju je administrirala bivša
JP “Direkcija za izgradnju Prijepolje“ Prijepolje sve
do 2014. godine.

Члан 2.
Стање на рачунима обвезника (стање
за пренос) по основу накнаде за коришћење
грађевинског земљишта које је, у оквиру својих
надлежности, администрирала ЈП “Дирекција
за изградњу Пријепоље“ Пријепоље се у складу
са овом одлуком преузима и евидентинтира у
пореском рачуноводству у оквиру информационог
система Локалне пореске администрацијеОпштинске управе Пријепоље.

Član 2.
Stanje na računima obveznika (stanje
za prenos) po osnovu naknade za korišćenje
građevinskog zemljišta koje je, u okviru svojih
nadležnosti, administrirala JP “Direkcija za izgradnju
Prijepolje“ Prijepolje se u skladu sa ovom odlukom
preuzima i evidentintira u poreskom računovodstvu
u okviru informacionog sistema Lokalne poreske
administracije-Opštinske uprave Prijepolje.

Član 3.
Члан 3.
Стање за пренос (главни дуг, камата и
преплата) у информациони систем Локалне
пореске администрације-Општинске управе
Пријепоље за све обвезнике по основу накнаде
за коришћење грађевинског земљишта, ће

Stanje za prenos (glavni dug, kamata i
preplata) u informacioni sistem Lokalne poreske
administracije-Opštinske uprave Prijepolje
za
sve obveznike po osnovu naknade za korišćenje
građevinskog zemljišta, će posebnim aktom utvrditi
Komisija koju obrazuje Opštinsko veće, a koja ima
presednika i dva člana.
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посебним актом
утврдити Комисија коју
образује Општинско веће, а која има преседника
и два члана.

30.11.2020. Strana 19 - Broj 16/2020
Član 4.
da:

1) sčini mesečne planove rada komisije bez
odlaganja ih dostalja Opštinskom veću i
Opštinskoj upravi-Odeljenju lokalne poreske
administracije;

Члан 4.
је да:

Задатак комисије из члана 3. ове одлуке

2) izvrši uvid uraspoloživu dokumentaciju
(rešenja, dostavnice i sl.) i elektronsku
evidenciju koja se vodila kod JP “Direkcija
za izgradnju Prijepolje“ Prijepolje u vezi sa
utvrđenim obavezama, dugovima, kamatom
i preplatom obveznika naknade za korišćenje
građevinskog zemljišta;

1) счини месечне планове рада комисије
без одлагања их достаља Општинском
већу и Општинској управи-Одељењу
локалне пореске администрације;
2) изврши
увид
урасположиву
документацију (решења, доставнице
и сл.) и
електронску
евиденцију
која се водила код ЈП “Дирекција за
изградњу Пријепоље“ Пријепоље у вези
са утврђеним обавезама, дуговима,
каматом и преплатом обвезника накнаде
за коришћење грађевинског земљишта;

3) da utvrdi stanje za prenos u poresko
računovodstvoinformacioni
sistem
lokalne poreske administrace (glavni
dug, kamata i preplata) za sve obveznike
koji su evidentirane po osnovu naknade
za korišćenje građevinskog zemljišta u
elektronskoj evidenciji koja se vodila kod JP
“Direkcija za izgradnju Prijepolje“ Prijepolje i
raspoloživoj dokumentaciji ;

3) да утврди стање за пренос у пореско
рачуноводство- информациони систем
локалне пореске администраце (главни
дуг, камата и преплата) за све обвезнике
који су евидентиране по основу накнаде
за коришћење грађевинског земљишта
у електронској евиденцији
која се
водила код ЈП “Дирекција за изградњу
Пријепоље“ Пријепоље и расположивој
документацији ;
4)

да сачини и достави акт о стању за
пренос (главни дуг, камата и преплата
на дан сачињавања акта) Општинској
управи - Одељењу локалеј пореске
администрације
који садржи дан
сачињавања акта податке о рачуну за
уплату јавних прихода (број и назив),
име и презиме обвезникаодносно назив
радње или назив правног лица, ЈМБГ и
ПИБ за физичка лица и предузетнике,
ПИБ и матични број за правна лица,
адресу сваког обвезника и стање за
пренос (главни дуг, камата и преплата)
у пореско рачуноводство у оквиру
информационог система Локалне пореске
администрације-Општинске
управе
Пријепоље. на дан сачињавања акта ;

Zadatak komisije iz člana 3. ove odluke je

4)

da sačini i dostavi akt o stanju za prenos
(glavni dug, kamata i preplata na dan
sačinjavanja akta)
Opštinskoj upravi Odeljenju lokalej poreske administracije
koji sadrži dan sačinjavanja akta podatke
o računu za uplatu javnih prihoda (broj i
naziv), ime i prezime obveznikaodnosno
naziv radnje ili naziv pravnog lica, JMBG i PIB
za fizička lica i preduzetnike, PIB i matični
broj za pravna lica, adresu svakog obveznika
i stanje za prenos (glavni dug, kamata i
preplata) u poresko računovodstvo u okviru
informacionog sistema Lokalne poreske
administracije-Opštinske uprave Prijepolje.
na dan sačinjavanja akta ;

5)

i da mesečno izveštava Opštinsko veće o
svom radu.

Član 5.
Opštinska uprava Prijepolje- Odeljenje
lokalne poreske administracije će, po dostavljanju
akta iz lčana 3. ove Odluke od strane Kmisije , na
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5)

и да месечно извештава Општинско
веће о свом раду.

Члан 5.
Општинска управа Пријепоље- Одељење
локалне пореске администрације ће, по
достављању акта из лчана 3. ове Одлуке од
стране Кмисије , на основу истог извршити
евидентирања стања за пренос (дуг, камата и
преплата) са припадајућом каматом од дана
сачињавања акта од стране Комисије до дана
књижења, у пореско рачуноводство –

30.11.2020. Strana 20 - Broj 16/2020
osnovu istog izvršiti evidentiranja stanja za prenos
(dug, kamata i preplata) sa pripadajućom kamatom
od dana sačinjavanja akta od strane Komisije do
dana knjiženja, u poresko računovodstvo –
Informacionom sistemu Odeljenja lokalne poreske
administracije-Opštinske uprave Prijepolje.

Član 6.
Odeljenje lokalne poreske administracije
će, o svojim aktivnostima iz člana 5., izveštavati
načelnika uprave, mesečno.

Информационом систему Одељења локалне
пореске администрације-Општинске управе
Пријепоље.

Član 7.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od
dana objavljivanja u Službenom glasniku Opštine
Prijepolje.

Члан 6.
Одељење локалне пореске администрације
ће, о својим активностима из члана 5.,
извештавати начелника управе, месечно.

Broj: 434-8/20
Dana: 30.11.2020. godine
Prijepolje

Члан 7.

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

Ова одлука ступа на снагу осам дана
од дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Пријепоље.

PRESEDNIK
Izudin Šantić

Број: 434-8/20
Дана: 30.11.2020. године
Пријепоље
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕСЕДНИК
Изудин Шантић
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