СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Година XVIII
Број:
9/2020

Пријепоље,
08.09.2020.

Бесплатан примерак
Гласник излази на српском и
босанском језику

SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE PRIJEPOLJE

Godina: XVIII
Broj:
9/2020

Prijepolje,
08.09.2020.

Besplatan primerak
Glasnik izlazi na srpskom i
bosanskom jeziku

На основу члана 56. Закона о локалним
изборима („Сл.гласник РС“, бр.129/2007,
34/2010-одлука
УС,
54/2011,
12/020,
16/2020-аутентично тумачење и 68/2020),
члана 31. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014-др закон, 101/2016-др.закон и 47/2018),и
чланова 35. и 36. Статута општине Пријепоље
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број
3/2019), Скупштина општине Пријепоље, на
основу Извештаја Верификационог одбора, на
конститутивној седници, одржаној 20.08.2020.
године, донела је

Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnim izborima („Sl.glasnik RS“, br.129/2007, 34/2010-odluka
US, 54/2011, 12/020, 16/2020-autentično tumačenje i 68/2020), člana 31. stav 1. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007,
83/2014-dr zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018),i
članova 35. i 36. Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj 3/2019), Skupština opštine Prijepolje, na osnovu Izveštaja Verifikacionog odbora, na konstitutivnoj sednici, održanoj
20.08.2020. godine, donela je

РЕШЕЊЕ

REŠENjE

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ

O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA
SKUPŠTINE OPŠTINE PRIJEPOLjE

I ПОТВРЂУЈУ СЕ
мандати одборника
Скупштине општине Пријепоље, изабраних на
изборима одржаним 21.06.2020.године, и то за
следеће одборнике :

I POTVRĐUJU SE mandati odbornika Skupštine
opštine Prijepolje, izabranih na izborima održanim
21.06.2020.godine, i to za sledeće odbornike :

Са Изборне листе АКАДЕМИК МУАМЕР
ЗУКОРЛИЋ
СТРАНКА
ПРАВДЕ
И
ПОМИРЕЊА СПП:
1. Самир Тандир,
2. Сабахудин Хајдаревић,
3. Насо Планић,
4. Сабира Хоџић,
5. Алиса Таловић,
6. Ахмет Хењаш,
7. Ален Гојак,
8. Денис Хаџиавдић

Sa Izborne liste AKADEMIK MUAMER
ZUKORLIĆ STRANKA PRAVDE I POMIRENjA SPP:
1. Samir Tandir,
2. Sabahudin Hajdarević,
3. Naso Planić,
4. Sabira Hodžić,
5. Alisa Talović,
6. Ahmet Henjaš,
7. Alen Gojak,
8. Denis Hadžiavdić
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Са Изборне листе ДПС ДР ЗУЛКЕФИЛ БАТО
САДОВИЋ:

- Broj 9/2020

Sa Izborne liste DPS DR ZULKEFIL BATO
SADOVIĆ:

1. Др Зулкефил Бато Садовић,

1. Dr Zulkefil Bato Sadović,

2. Др Сеад Поровић,

2. Dr Sead Porović,

3. Енис Мемишаховић

3. Enis Memišahović

Са Изборне листе АЛЕКСАНДАР БУЧИЋ,
ИВИЦА ДАЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ:

Sa Izborne liste ALEKSANDAR BUČIĆ, IVICA DAČIĆ-ZA NAŠU DECU:

1. Владимир Бабић,

1. Vladimir Babić,

2. Станко Кијановић,

2. Stanko Kijanović,

3. Душка Бајић,

3. Duška Bajić,

4. Зоран Деспотовић,

4. Zoran Despotović,

5. Милена Јовановић,

5. Milena Jovanović,

6. Зоран Петрић,

6. Zoran Petrić,

7. Татјана Дробњак,

7. Tatjana Drobnjak,

8. Славенко Грбовић,

8. Slavenko Grbović,

9. Срећко Јасика,

9. Srećko Jasika,

10. Дијана Милановић,

10. Dijana Milanović,

11. Љубиша Васојевић,

11. Ljubiša Vasojević,

12. Драгољуб Попадић,

12. Dragoljub Popadić,

13. Биљана Дивац,

13. Biljana Divac,

14. Зоран Јаковљевић,

14. Zoran Jakovljević,

15. Ивана Пузовић,

15. Ivana Puzović,

16. Жељана Пејовић

16. Željana Pejović

Са Изборне листе ГРУПА ГРАЂАНА ЗА
БОЉЕ ПРИЈЕПОЉЕ-ЛУТКА

Sa Izborne liste GRUPA GRAĐANA ZA BOLjE
PRIJEPOLjE-LUTKA
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1. Бахрија Бегановић

- Broj 9/2020

1. Bahrija Beganović

Са Изборне листе ЗАЈЕДНО ЗА
ПРИЈЕПОЉЕ-РАСИМ ЉАЈИЋ

Sa Izborne liste ZAJEDNO ZA PRIJEPOLjE-RASIM LjAJIĆ

1. Есад Хоџић,

1. Esad Hodžić,

2. Предраг Чичић,

2. Predrag Čičić,

3. Самира Ћосовић,

3. Samira Ćosović,

4. Шефкет Шеховић,

4. Šefket Šehović,

5. Суанита Челебић,

5. Suanita Čelebić,

6. Мехмед Меша Ферајзић,

6. Mehmed Meša Ferajzić,

7. Изудин Зутко Шантић,

7. Izudin Zutko Šantić,

8. Предраг Гојак,

8. Predrag Gojak,

9. Емира Ровчанин,

9. Emira Rovčanin,

10. Јасмина Мушовић,

10. Jasmina Mušović,

11. Аднан Синанчевић.

11. Adnan Sinančević.

Са Изборне листе СДА САНЏАКА-ДР
СУЛЕЈМАН УГЉАНИН

Sa Izborne liste SDA SANDžAKA-DR SULEJMAN UGLjANIN

1. Едиб Кајевић

1. Edib Kajević

Са Изборне листе ГРАЂАНСКИ ПОКРЕТ
„ЗА ЧИСТО ПРИЈЕПОЉЕ“

Sa Izborne liste GRAĐANSKI POKRET „ZA
ČISTO PRIJEPOLjE“

1. Оливер Мрдаковић

1. Oliver Mrdaković

II Мандат одборника траје четири године и
почиње да тече даном потврђивања мандата.

II Mandat odbornika traje četiri godine i počinje da
teče danom potvrđivanja mandata.

Образложење

O b r a z l o ž e nj e

Nakon sprovedenih izbora, shodno članu

Након спроведених избора, сходно члану
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15. став 1. тачка 10. Закона о локалним изборима
(„Сл.гласник РС“, бр.129/07,34/20-одлука УС,
54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и
68/20) Општинска изборна комисија, на седници
одржаној 29.06.2020.године, усвојила и поднела
Скупштини општине Пријепоље Извештај о
спроведеним изборима за одборнике Скупштине
општине Пријепоље, број 013-100/2020 од
29.06.2020.године и издала уверења о избору 41
одборника Скупштине општине Пријепоље.

- Broj 9/2020

15. stav 1. tačka 10. Zakona o lokalnim izborima („Sl.glasnik RS“, br.129/07,34/20-odluka US,
54/11, 12/20, 16/20-autentično tumačenje i 68/20)
Opštinska izborna komisija, na sednici održanoj
29.06.2020.godine, usvojila i podnela Skupštini
opštine Prijepolje Izveštaj o sprovedenim izborima
za odbornike Skupštine opštine Prijepolje, broj 013100/2020 od 29.06.2020.godine i izdala uverenja o
izboru 41 odbornika Skupštine opštine Prijepolje.
Verifikacioni odbor Skupštine opštine Prijepolje, izabran na konstitutivnoj sednici održanoj
20.08.2020.godine, utvrdio je da su podaci iz uverenja o izboru svakog odbornika istovetni sa podacima
iz Izveštaja Opštinske izborne komisije i da su uverenja izdata od strane nadležnog organa i predložio
Skupštini opštine Prijepolje, da potvrdi mandate 41
odbornika, za koje Opštinska izborna komisija izdala i Skupštini opštine Prijepolje dostavila uverenja o
izboru za odbornike skupštine opštine Prijepolje, a
kako su navedeni u stavu I izreke ovog rešenja.

Верификациони
одбор
Скупштине
општине Пријепоље, изабран на конститутивној
седници одржаној 20.08.2020.године, утврдио
је да су подаци из уверења о избору сваког
одборника истоветни са подацима из Извештаја
Општинске изборне комисије и да су уверења
издата од стране надлежног органа и предложио
Скупштини општине Пријепоље, да потврди
мандате 41 одборника, за које Општинска
изборна комисија издала и Скупштини општине
Пријепоље доставила уверења о избору за
одборнике скупштине општине Пријепоље, а
како су наведени у ставу И изреке овог решења.

Na osnovu odredbe člana člana 56. Zakona
o lokalnim izborima (Sl.glasnik RS“, br.129/2007,
34/2010-odluka US, 54/2011, 12/020, 16/2020-autentično tumačenje i 68/2020) Skupština opštine Prijepolje usvojila je izveštaj Verifikacionog odbora i
potvrdila mandate 41 odborniku Skupštine opštine
Prijepolje, kako su navedeni u stavu I izreke ovog
rešenja.

На основу одредбе члана члана 56.
Закона о локалним изборима (Сл.гласник РС“,
бр.129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011,
12/020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020)
Скупштина општине Пријепоље усвојила је
извештај Верификационог одбора и потврдила
мандате 41 одборнику Скупштине општине
Пријепоље, како су наведени у ставу И изреке
овог решења.

Pravna pouka: Protiv ovog rešenja može se
izjaviti žalba Upravnom sudu u Beogradu u roku od
48 sati od dana donošenja ovog rešenja.
Broj:013-109/2020
Dana: 20.08.2020.godine
Prijepolje

Правна поука: Против овог решења може
се изјавити жалба Управном суду у Београду у
року од 48 сати од дана доношења овог решења.
Број:013-109/2020
Дана: 20.08.2020.године
Пријепоље

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE
PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Ljubiša Vasojević

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ
Љубиша Васојевић
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Скупштина општине Пријепоље, на
конститутивној седници, одржаној 20.08.2020.
године, на основу члана 38. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07, 83/2014 - др.закон,101/2016- др.закон
и 47/2018) донела је

- Broj 9/2020

Skupština opštine Prijepolje, na konstitutivnoj sednici, održanoj 20.08.2020.godine, na osnovu člana 38. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07, 83/2014
- dr.zakon,101/2016- dr.zakon i 47/2018) donela je

R E Š E Nj E

РЕШЕЊЕ

O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE
OPŠTINE PRIJEPOLjE

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

I
I

IZUDIN ŠANTIĆ, pravnik iz Prijepolja, sa
izborne liste Zajedno za Prijepolje-Rasim Ljajić,
IZABRAN JE za predsednika Skupštine opštine Prijepolje na mandatni period od četiri godine.

ИЗУДИН
ШАНТИЋ,
правник
из
Пријепоља, са изборне листе Заједно за
Пријепоље-Расим Љајић, ИЗАБРАН ЈЕ за
председника Скупштине општине Пријепоље на
мандатни период од четири године.

II
Rešenje stupa na snagu danom donošenja a
objaviće se u „Službenom glasniku opštine Prijepolje“.

II
Решење ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Пријепоље“.

III
Rešenje dostaviti: Opštinskoj upravi, Izudinu Šantiću i arhivi Skupštine opštine Prijepolje.

III
Решење доставити: Општинској управи,
Изудину Шантићу и архиви Скупштине општине
Пријепоље.

Broj: 013-110
Dana: 20.08.2020.godine
P r i j e p o lj e

Број: 013-110
Дана: 20.08.2020.године
Пријепоље

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE
PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Ljubiša Vasojević

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ
Љубиша Васојевић
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Скупштина општине Пријепоље, на
конститутивној седници, одржаној 20.08.2020.
године, на основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/2014-др. Закон, 101/2016-др.закон и
47/2018) донела је

- Broj 9/2020

Skupština opštine Prijepolje, na konstitutivnoj sednici, održanoj 20.08.2020. godine, na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07, 83/2014-dr. Zakon,
101/2016-dr.zakon i 47/2018) donela je

R E Š E Nj E

РЕШЕЊЕ

O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA
SKUPŠTINE OPŠTINE PRIJEPOLjE

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

I

I

STANKO KIJANOVIĆ, dipl. prostorni planer, iz Prijepolja, sa izborne liste Aleksandar Vučić,
Ivica Dačić-Za našu decu, IZABRAN JE za zamenika predsednika Skupštine opštine Prijepolje na mandatni period od četiri godine.

СТАНКО КИЈАНОВИЋ, дипл. просторни
планер, из Пријепоља, са изборне листе
Александар Вучић, Ивица Дачић-За нашу
децу, ИЗАБРАН ЈЕ за заменика председника
Скупштине општине Пријепоље на мандатни
период од четири године.

II
II

Rešenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u „Službenom glasniku opštine Prijepolje“.

Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Пријепоље“.

III
III

Rešenje dostaviti: Opštinskoj upravi, Stanku
Kijanoviću i arhivi Skupštine opštine Prijepolje.

Решење доставити: Општинској управи,
Станку Кијановићу и архиви Скупштине
општине Пријепоље.

Broj: 013-110/2020-1
Dana: 20.08.2020.godine
P r i j e p o lj e

Број: 013-110/2020-1
Дана: 20.08.2020.године
Пријепоље

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE
PREDSEDNIK
Izudin Šantić

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Изудин Шантић
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Скупштина општине Пријепоље, на
конститутивној седници, одржаној 20.08.2020.
године,на предлог председника Скупштине
општине Пријепоље, на основу члана 40. став.
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др. Закон,
101/2016 – др.закон и 47/2018) донела је

- Broj 9/2020

Skupština opštine Prijepolje, na konstitutivnoj sednici, održanoj 20.08.2020. godine,na predlog
predsednika Skupštine opštine Prijepolje, na osnovu člana 40. stav. 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07, 83/2014-dr.
Zakon, 101/2016 – dr.zakon i 47/2018) donela je

R E Š E Nj E

РЕШЕЊЕ

O POSTAVLjENjU SEKRETARA SKUPŠTINE
OPŠTINE PRIJEPOLjE

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

I

I

BJANKA NOVOVIĆ, dipl. pravnik iz Prijepolja, POSTAVLjENA JE za sekretara Skupštine opštine Prijepolje na mandatni period od četiri godine.

БЈАНКА НОВОВИЋ, дипл. правник из
Пријепоља, ПОСТАВЉЕНА ЈЕ за секретара
Скупштине општине Пријепоље на мандатни
период од четири године.

II
Rešenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u „Službenom glasniku opštine Prijepolje“

II
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Пријепоље“

III
Rešenje dostaviti: Opštinskoj upravi, Bjanki
Novović i arhivi Skupštine opštine Prijepolje.

III
Решење доставити: Општинској управи,
Бјанки Нововић и архиви Скупштине општине
Пријепоље.

Broj: 013-110/2020-5
Dana: 20.08.2020.godine
P r i j e p o lj e

Број: 013-110/2020-5
Дана: 20.08.2020.године
Пријепоље

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE
PREDSEDNIK
Izudin Šantić

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Изудин Шантић

7

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE PRIJEPOLJE

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

08.09.2020. Страна 8 - Број 9/2020

08.09.2020. Strana 8

На основу члана 40. став 5. и 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018 ) и члана 19. став 6. Пословника
скупштине општинеПријепоље („Службени
гласник општине Пријепоље“, број 3/2014,
3/2015, 3/2016, 5/2017, 16/17 и 5/19) Скупштина
општине Пријепоље, на седници одржаној
20.08.2020.године донела је

- Broj 9/2020

Na osnovu člana 40. stav 5. i 6. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj
129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i
47/2018 ) i člana 19. stav 6. Poslovnika skupštine
opštinePrijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj 3/2014, 3/2015, 3/2016, 5/2017, 16/17
i 5/19) Skupština opštine Prijepolje, na sednici
održanoj 20.08.2020.godine donela je

R E Š E Nj E

РЕШЕЊЕ

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA SEKRETARA
SKUPŠTINE OPŠTINE PRIJEPOLjE

О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ

I
Kenan Fazlić, diplomirani pravnik iz Prijepolja, POSTAVLjA se za zamenika sekretara Skupštine opštine Prijepolje, na mandatni period od 4.
godine.

I
Кенан Фазлић, дипломирани правник
из Пријепоља, ПОСТАВЉА се за заменика
секретара Скупштине општине Пријепоље, на
мандатни период од 4. године.

II
Rešenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u „Službenom glasniku opštine Prijepolje“

II
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Пријепоље“
III

III

Решење доставити: Фазлић Кенану,
општинској управи и архиви Скупштине општине
Пријепоље.

Rešenje dostaviti: Fazlić Kenanu, opštinskoj
upravi i arhivi Skupštine opštine Prijepolje.

Broj: 013-110/2020-6
Dana: 20.08.2020.godine
P r i j e p o lj e

Број: 013-110/2020-6
Дана: 20.08.2020.године
Пријепоље

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

PREDSEDNIK
Izudin Šantić

ПРЕДСЕДНИК
Изудин Шантић
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Скупштина општине Пријепоље, на
конститутивној седници, одржаној 20.08.2020.
године,на предлог председника Скупштине
општине Пријепоље,
на основу члана 43.
став 1. и став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014др. Закон,101/2016- др.закон и 47/2018) донела је

Skupština opštine Prijepolje, na konstitutivnoj sednici, održanoj 20.08.2020. godine,na predlog
predsednika Skupštine opštine Prijepolje, na osnovu člana 43. stav 1. i stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07,
83/2014-dr. Zakon,101/2016- dr.zakon i 47/2018)
donela je

РЕШЕЊЕ

R E Š E Nj E

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

O IZBORU PREDSEDNIKA
OPŠTINE PRIJEPOLjE

I

I
VLADIMIR BABIĆ, dipl. pravnik, iz Prijepolja, sa izborne liste Aleksandar Vučić, Ivica Dačić-Za našu decu, IZABRAN JE za predsednika opštine Prijepolje na mandatni period od četiri godine.

ВЛАДИМИР БАБИЋ, дипл. правник, из
Пријепоља, са изборне листе Александар Вучић,
Ивица Дачић-За нашу децу, ИЗАБРАН ЈЕ за
председника општине Пријепоље на мандатни
период од четири године.

II
Rešenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u „Službenom glasniku opštine Prijepolje“

II
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Пријепоље“

III
Rešenje dostaviti: Opštinskoj upravi, Vladimiru Babiću i arhivi Skupštine opštine Prijepolje.

III
Решење доставити: Општинској управи,
Владимиру Бабићу и архиви Скупштине општине
Пријепоље.

Broj: 013-110/2020-2
Dana: 20.08.2020.godine
P r i j e p o lj e

Број: 013-110/2020-2
Дана: 20.08.2020.године
Пријепоље

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE
PREDSEDNIK
Izudin Šantić

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Изудин Шантић
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Скупштина општине Пријепоље, на
конститутивној седници, одржаној 20.08.2020.
године,на предлог кандидата за председника
општине Пријепоље, а на основу члана 43. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др. Закон,
101/2016- др.закон и 47/2018) донела је

08.09.2020. Strana 10

- Broj 9/2020

Skupština opštine Prijepolje, na konstitutivnoj sednici, održanoj 20.08.2020. godine,na predlog
kandidata za predsednika opštine Prijepolje, a na osnovu člana 43. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07, 83/2014-dr.
Zakon, 101/2016- dr.zakon i 47/2018) donela je

R E Š E Nj E

РЕШЕЊЕ

O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA
OPŠTINE PRIJEPOLjE

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

I
I
Есад
Хоџић,
инжењер
техничке
технологије, из Пријепоља, са изборне листе
Заједно за Пријепоље-Расим Љајић, ИЗАБРАН
ЈЕ за заменика председника општине Пријепоље
на мандатни период од четири године.

Esad Hodžić, inženjer tehničke tehnologije,
iz Prijepolja, sa izborne liste Zajedno za Prijepolje-Rasim Ljajić, IZABRAN JE za zamenika predsednika opštine Prijepolje na mandatni period od
četiri godine.

II
II
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Пријепоље“

Rešenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u „Službenom glasniku opštine Prijepolje“

III

III
Решење доставити: Општинској управи,
Есаду Хоџићу и архиви Скупштине општине
Пријепоље.

Rešenje dostaviti: Opštinskoj upravi, Esadu
Hodžiću i arhivi Skupštine opštine Prijepolje.

Broj: 013-110/2020-3
Dana: 20.08.2020.godine
P r i j e p o lj e

Број: 013-110/2020-3
Дана: 20.08.2020.године
Пријепоље

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE
PREDSEDNIK
Izudin Šantić

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Изудин Шантић
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Скупштина општине Пријепоље, на
конститутивној седници, одржаној 20.08.2020.
године,на предлог кандидата за председника
општине Пријепоље, а на основу члана 45. став
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др.
Закон,101/2016-др.закон и 47/2018) донела је

08.09.2020. Strana 11

Skupština opštine Prijepolje, na konstitutivnoj sednici, održanoj 20.08.2020.godine,na predlog
kandidata za predsednika opštine Prijepolje, a na osnovu člana 45. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07, 83/2014-dr.
Zakon,101/2016-dr.zakon i 47/2018) donela je

R E Š E Nj E

РЕШЕЊЕ

O IZBORU ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA
OPŠTINE PRIJEPOLjE

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

I

I
СУ:

Za članove Opštinskog veća IZABRANI SU:

За чланове Општинског већа ИЗАБРАНИ

1. DUŠKA BAJIĆ, dipl.ekonomista-turizam
i hotelijerstvo, sa izborne liste Aleksandar
Vučić, Ivica Dačić-Za našu decu,

1. ДУШКА
БАЈИЋ,
дипл.економистатуризам и хотелијерство, са изборне листе
Александар Вучић, Ивица Дачић-За нашу
децу,

2. ZORAN PETRIĆ, ekonomista, sa izborne
liste Aleksandar Vučić, Ivica Dačić-Za našu
decu,

2. ЗОРАН ПЕТРИЋ, економиста, са изборне
листе Александар Вучић, Ивица Дачић-За
нашу децу,

3. ZORAN DESPOTOVIĆ, veterinarski tehničar, sa izborne liste Aleksandar Vučić,Ivica
Dačić-Za našu decu,

3. ЗОРАН ДЕСПОТОВИЋ, ветеринарски
техничар, са изборне листе Александар
Вучић,Ивица Дачић-За нашу децу,

4. SLAVENKO GRBOVIĆ, dr biohemijskih
nauka, sa izborne liste Aleksandar Vučić,Ivica Dačić-Za našu decu,

4. СЛАВЕНКО ГРБОВИЋ, др биохемијских
наука, са изборне листе Александар
Вучић,Ивица Дачић-За нашу децу,

5. ARMIN MUJEZINOVIĆ, diplomirani inženjer arhitekture, sa izborne liste Zajedno
za Prijepolje-Rasim Ljajić,

5. АРМИН МУЈЕЗИНОВИЋ, дипломирани
инжењер архитектуре, са изборне листе
Заједно за Пријепоље-Расим Љајић,

6. PREDRAG ČIČIĆ, direktor, sa izborne liste
Zajedno za Prijepolje-Rasim Ljajić.

6. ПРЕДРАГ ЧИЧИЋ, директор, са изборне
листе Заједно за Пријепоље-Расим Љајић.

II
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Пријепоље“

- Broj 9/2020

II
Rešenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u „Službenom glasniku opštine Prijepolje“
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III

III

Решење доставити: Општинској управи,
изабраним члановима Општинског већа и архиви
Скупштине општине Пријепоље.

Rešenje dostaviti: Opštinskoj upravi, izabranim članovima Opštinskog veća i arhivi Skupštine
opštine Prijepolje.

Број: 013-110/2020-4
Дана: 20.08.2020.године
Пријепоље

Broj: 013-110/2020-4
Dana: 20.08.2020.godine
P r i j e p o lj e

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

ПРЕДСЕДНИК
Изудин Шантић

PREDSEDNIK
Izudin Šantić

На основу члана 51. Закона о локалној
самоуправи („ Службени гласник РС“,, број
129/2007, 83/2014-др.закон , 101/2016-др.закон и
47/2018), члана 71. Статута општине Пријепоље
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број
3/2019), Скупштина општине Пријепоље, на
седници одржаној 20.08.2020.године, доноси

Na osnovu člana 51. Zakona o lokalnoj
samoupravi („ Službeni glasnik RS“,, broj 129/2007,
83/2014-dr.zakon , 101/2016-dr.zakon i 47/2018),
člana 71. Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj 3/2019), Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj 20.08.2020.godine, donosi

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

REŠENjE O PRESTANKU FUNKCIJE
PREDSEDNIKA OPŠTINE PRIJEPOLjE

I Утврђује се престанак функције председнику
општине Пријепоље, Драгољубу Зиндовићу.

I Utvrđuje se prestanak funkcije predsedniku opštine Prijepolje, Dragoljubu Zindoviću.

II Престанак функције се утврђује због престанка
мандата скупштине, са 20.08.2020.године.

II Prestanak funkcije se utvrđuje zbog prestanka
mandata skupštine, sa 20.08.2020.godine.

III Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Пријепоље“.

III Rešenje objaviti u „Službenom glasniku opštine
Prijepolje“.

Број:013-112/2020-4
Дана:20.08.2020. године
Пријепоље

Broj:013-112/2020-4
Dana:20.08.2020. godine
Prijepolje

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

Председник
Изудин Шантић

Predsednik
Izudin Šantić
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На основу члана 51. Закона о локалној
самоуправи („ Службени гласник РС“,, број
129/2007, 83/2014-др.закон , 101/2016-др.закон и
47/2018), члана 71. Статута општине Пријепоље
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број
3/2019), Скупштина општине Пријепоље, на
седници одржаној 20.08.2020.године, доноси

Na osnovu člana 51. Zakona o lokalnoj
samoupravi („ Službeni glasnik RS“,, broj 129/2007,
83/2014-dr.zakon , 101/2016-dr.zakon i 47/2018),
člana 71. Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj 3/2019), Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj 20.08.2020.godine, donosi

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

REŠENjE O PRESTANKU FUNKCIJE
ZAMENIKA PREDSEDNIKA
OPŠTINE PRIJEPOLjE

I Утврђује се престанак функције заменику
председника општине Пријепоље, Станку
Кијановићу.

I Utvrđuje se prestanak funkcije zameniku predsednika opštine Prijepolje, Stanku Kijanoviću.

II Престанак функције се утврђује због престанка
мандата скупштине, са 20.08.2020.године.
III Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Пријепоље“.

II Prestanak funkcije se utvrđuje zbog prestanka
mandata skupštine, sa 20.08.2020.godine.
III Rešenje objaviti u „Službenom glasniku opštine
Prijepolje“.
Broj:013-112/2020-5
Dana:20.08.2020. godine
Prijepolje

Број:013-112/2020-5
Дана:20.08.2020. године
Пријепоље

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Predsednik
Izudin Šantić

Председник
Изудин Шантић

На основу члана 51. Закона о локалној
самоуправи („ Службени гласник РС“,, број
129/2007, 83/2014-др.закон , 101/2016-др.закон и
47/2018), члана 71. Статута општине Пријепоље
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број
3/2019), Скупштина општине Пријепоље, на
седници одржаној 20.08.2020.године, доноси

Na osnovu člana 51. Zakona o lokalnoj
samoupravi („ Službeni glasnik RS“,, broj 129/2007,
83/2014-dr.zakon , 101/2016-dr.zakon i 47/2018),
člana 71. Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj 3/2019), Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj 20.08.2020.godine, donosi

REŠENjE O PRESTANKU FUNKCIJE
ČLANOVIMA OPŠTINSKOG VEĆA
OPŠTINE PRIJEPOLjE

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
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I Утврђује се престанак функције члановима
општинског већа општине Пријепоље и то:
Небојши Жунићу, Мирјани Бојовић, Едибу
Кајевићу, др Зулкефилу Бату Садовићу, Милану
Гачевићу и Сабахудину Хајдаревићу.

I
Utvrđuje se prestanak funkcije članovima
opštinskog veća opštine Prijepolje i to: Nebojši
Žuniću, Mirjani Bojović, Edibu Kajeviću, dr Zulkefilu Batu Sadoviću, Milanu Gačeviću i Sabahudinu
Hajdareviću.

II Престанак функције се утврђује због престанка
мандата скупштине, са 20.08.2020.године.

II Prestanak funkcije se utvrđuje zbog prestanka
mandata skupštine, sa 20.08.2020.godine.

III Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Пријепоље“.

III Rešenje objaviti u „Službenom glasniku opštine
Prijepolje“.

Број:013-112/2020-5
Дана:20.08.2020. године
Пријепоље

Broj:013-112/2020-5
Dana:20.08.2020. godine
Prijepolje
SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Председник
Изудин Шантић

Predsednik
Izudin Šantić

На основу члана 38. Закона о локалној
самоуправи („ Службени гласник РС“,, број
129/2007, 83/2014-др.закон , 101/2016-др.закон и
47/2018), члана 50. Статута општине Пријепоље
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број
3/2019), Скупштина општине Пријепоље, на
седници одржаној 20.08.2020.године, доноси

Na osnovu člana 38. Zakona o lokalnoj
samoupravi („ Službeni glasnik RS“,, broj 129/2007,
83/2014-dr.zakon , 101/2016-dr.zakon i 47/2018),
člana 50. Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj 3/2019), Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj 20.08.2020.godine, donosi

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

REŠENjE O PRESTANKU FUNKCIJE
PREDSEDNIKA SKUPŠTINE
OPŠTINE PRIJEPOLjE

I Утврђује се престанак функције председнику
скупштине
општине
Пријепоље,
Марку
Свичевићу.

I Utvrđuje se prestanak funkcije predsedniku skupštine opštine Prijepolje, Marku Svičeviću.

II Престанак функције се утврђује због престанка
мандата скупштине, са 20.08.2020.године.
III Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Пријепоље“.

II Prestanak funkcije se utvrđuje zbog prestanka
mandata skupštine, sa 20.08.2020.godine.
III Rešenje objaviti u „Službenom glasniku opštine
Prijepolje“.
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Broj:013-112/2020
Dana:20.08.2020. godine
Prijepolje

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

Председавајући

Predsedavajući
Ljubiša Vasojević

Љубиша Васојевић

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („ Службени гласник РС“,, број
129/2007, 83/2014-др.закон , 101/2016-др.закон и
47/2018), члана 52. Статута општине Пријепоље
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број
3/2019), Скупштина општине Пријепоље, на
седници одржаној 20.08.2020.године, доноси

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj
samoupravi („ Službeni glasnik RS“,, broj 129/2007,
83/2014-dr.zakon , 101/2016-dr.zakon i 47/2018),
člana 52. Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj 3/2019), Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj 20.08.2020.godine, donosi

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

REŠENjE O PRESTANKU FUNKCIJE
ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I Утврђује се престанак функције заменику
председника скупштине општине Пријепоље,
Предрагу Матовићу.
II Престанак функције се утврђује због престанка
мандата скупштине, са 20.08.2020.године.
III Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Пријепоље“.

Број:013-112/2020-3
Дана:20.08.2020. године
Пријепоље

SKUPŠTINE OPŠTINE PRIJEPOLjE

I Utvrđuje se prestanak funkcije zameniku predsednika skupštine opštine Prijepolje, Predragu Matoviću.
II Prestanak funkcije se utvrđuje zbog prestanka
mandata skupštine, sa 20.08.2020.godine.
III Rešenje objaviti u „Službenom glasniku opštine
Prijepolje“.
Broj:013-112/2020-3
Dana:20.08.2020. godine
Prijepolje

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

ПРЕДСЕДНИК
Изудин Шантић

PREDSEDNIK
Izudin Šantić
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На основу члана 40. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,, број
129/2007, 83/2014-др.закон , 101/2016-др.закон и
47/2018), члана 53. Статута општине Пријепоље
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број
3/2019), Скупштина општине Пријепоље, на
седници одржаној 20.08.2020.године, доноси

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik RS“,, broj 129/2007,
83/2014-dr.zakon , 101/2016-dr.zakon i 47/2018),
člana 53. Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj 3/2019), Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj 20.08.2020.godine, donosi

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

REŠENjE O PRESTANKU FUNKCIJE
SEKRETARA SKUPŠTINE
OPŠTINE PRIJEPOLjE

I Утврђује се престанак функције секретару
скупштине општине Пријепоље,
Аземини
Козици.

I Utvrđuje se prestanak funkcije sekretaru skupštine
opštine Prijepolje, Azemini Kozici.

II Престанак функције се утврђује због престанка
мандата скупштине, са 20.08.2020.године.
III Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Пријепоље“.

II Prestanak funkcije se utvrđuje zbog prestanka
mandata skupštine, sa 20.08.2020.godine.
III Rešenje objaviti u „Službenom glasniku opštine
Prijepolje“.

Broj:013-112/2020-1
Dana: 20.08.2020.god.
Prijepolje

Број:013-112/2020-1
Дана: 20.08.2020.год.
Пријепоље

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

PREDSEDNIK
Izudin Šantić

ПРЕДСЕДНИК
Изудин Шантић

На основу члана 40. став 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,,
број 129/2007, 83/2014-др.закон , 101/2016-др.
закон и 47/2018), члана 53. Став 5. и 6. Статута
општине Пријепоље („Службени гласник
општине Пријепоље“, број 3/2019), Скупштина
општине Пријепоље, на седници одржаној
20.08.2020.године, доноси

Na osnovu člana 40. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“,, broj
129/2007, 83/2014-dr.zakon , 101/2016-dr.zakon i
47/2018), člana 53. Stav 5. i 6. Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj
3/2019), Skupština opštine Prijepolje, na sednici
održanoj 20.08.2020.godine, donosi
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РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

REŠENjE O PRESTANKU FUNKCIJE
ZAMENIKA SEKRETARA
SKUPŠTINE OPŠTINE PRIJEPOLjE

I Утврђује се престанак функције заменику
секретара скупштине општине Пријепоље,
Бјанки Нововић.

I Utvrđuje se prestanak funkcije zameniku sekretara
skupštine opštine Prijepolje, Bjanki Novović.

II Престанак функције се утврђује због престанка
мандата скупштине, са 20.08.2020.године.
III Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Пријепоље“.

II Prestanak funkcije se utvrđuje zbog prestanka
mandata skupštine, sa 20.08.2020.godine.
III Rešenje objaviti u „Službenom glasniku opštine
Prijepolje“.

Broj:013-112/2020-2
Dana: 20.08.2020.god.
Prijepolje

Број:013-112/2020-2
Дана: 20.08.2020.год.
Пријепоље

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

PREDSEDNIK
Izudin Šantić

ПРЕДСЕДНИК
Изудин Шантић

На основу члана 43.став 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07 ,83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон,
47/2018), и на основу члана 46. став 1. тачка
5. Закона о локалним изборима („Сл.гласник
РС“, бр.129/07, 34/10-УС, 54/2011, 12/2020,
16/2020-аутентично тумачење и
68/2020 )
Скупштина општине Пријепоље, конститутивној
седници, одржаној 20.08.2020.године, донела је

Na osnovu člana 43.stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07
,83/2014-dr. zakon, 101/2016-dr.zakon, 47/2018), i
na osnovu člana 46. stav 1. tačka 5. Zakona o lokalnim izborima („Sl.glasnik RS“, br.129/07, 34/10-US,
54/2011, 12/2020, 16/2020-autentično tumačenje i
68/2020 ) Skupština opštine Prijepolje, konstitutivnoj sednici, održanoj 20.08.2020.godine, donela je

R E Š E Nj E
РЕШЕЊЕ
Утврђује се да је ВЛАДИМИРУ БАБИЋУ
престао мандат одборника у Скупштини општине
Пријепоље избором на функцију председника
општине Пријепоље, која функција је неспојива
са функцијом одборника.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења.

Utvrđuje se da je VLADIMIRU BABIĆU
prestao mandat odbornika u Skupštini opštine Prijepolje izborom na funkciju predsednika opštine
Prijepolje, koja funkcija je nespojiva sa funkcijom
odbornika.
ja.
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Образложење

O b r a z l o ž e nj e

На предлог председника Скупштине
општине Пријепоље, одборник Владимир Бабић
изабран је, тајним гласањем, дана 20.08.2020.
године на функцију председника општине
Пријепоље, чији је избор проглашен решењем
Скупштине општине Пријепоље, број 013110/2020-2 од 20.08.2020.године.

Na predlog predsednika Skupštine opštine
Prijepolje, odbornik Vladimir Babić izabran je, tajnim glasanjem, dana 20.08.2020. godine na funkciju
predsednika opštine Prijepolje, čiji je izbor proglašen rešenjem Skupštine opštine Prijepolje, broj 013110/2020-2 od 20.08.2020.godine.

Одредбама члана 43.став 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07,83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон,
47/2018 ), прописано је да председнику општине
избором на ову функцију престаје мандат
одборника у Скупштини општине. Одредбама
члана члана 46.став 1.тачка 5. Закона о локалним
изборима („Сл.гласник РС“, бр.129/07, 34/10-УС,
54/2011 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење
и 68/2020 ), прописан је као правни основ
престанка мандата одборника пре истека времена
на који је изабран, преузимањем посла, односно
функције која је, у складу са Законом, неспојива
са функцијом одборника.
Сходно овим одредбама Скупштина
општине Пријепоље је донела решење као у
диспозитиву.
Правна поука: Против овог решења
допуштена је жалба Управном суду у Београду у
року од 48 часова од дана доношења овог решења.

Број: 013-111/2020
Дана: 20.08.2020.године
Пријепоље

Odredbama člana 43.stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj
129/07,83/2014-dr. zakon, 101/2016-dr.zakon,
47/2018 ), propisano je da predsedniku opštine
izborom na ovu funkciju prestaje mandat odbornika
u Skupštini opštine. Odredbama člana člana 46.stav
1.tačka 5. Zakona o lokalnim izborima („Sl.glasnik RS“, br.129/07, 34/10-US, 54/2011 12/2020,
16/2020-autentično tumačenje i 68/2020 ), propisan je kao pravni osnov prestanka mandata odbornika pre isteka vremena na koji je izabran, preuzimanjem posla, odnosno funkcije koja je, u skladu sa
Zakonom, nespojiva sa funkcijom odbornika.
Shodno ovim odredbama Skupština opštine
Prijepolje je donela rešenje kao u dispozitivu.
Pravna pouka: Protiv ovog rešenja dopuštena
je žalba Upravnom sudu u Beogradu u roku od 48
časova od dana donošenja ovog rešenja.

Broj: 013-111/2020
Dana: 20.08.2020.godine
Prijepolje
SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE
PREDSEDNIK
Izudin Šantić

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Изудин Шантић
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На основу члана 43.став 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07 ,83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон,
47/2018), и на основу члана 46. став 1. тачка
5. Закона о локалним изборима („Сл.гласник
РС“, бр.129/07, 34/10-УС, 54/2011, 12/2020,
16/2020-аутентично тумачење и
68/2020 )
Скупштина општине Пријепоље, конститутивној
седници, одржаној 20.08.2020.године, донела је

Na osnovu člana 43.stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07
,83/2014-dr. zakon, 101/2016-dr.zakon, 47/2018), i
na osnovu člana 46. stav 1. tačka 5. Zakona o lokalnim izborima („Sl.glasnik RS“, br.129/07, 34/10-US,
54/2011, 12/2020, 16/2020-autentično tumačenje i
68/2020 ) Skupština opštine Prijepolje, konstitutivnoj sednici, održanoj 20.08.2020.godine, donela je

РЕШЕЊЕ

R E Š E Nj E

Утврђује се да је Есаду Хоџићу престао
мандат одборника у Скупштини општине
Пријепоље избором на функцију заменика
председника општине Пријепоље, која функција
је неспојива са функцијом одборника.

Utvrđuje se da je Esadu Hodžiću prestao
mandat odbornika u Skupštini opštine Prijepolje
izborom na funkciju zamenika predsednika opštine
Prijepolje, koja funkcija je nespojiva sa funkcijom
odbornika.

Ово решење ступа на снагу даном
доношења.

ja.

Ovo rešenje stupa na snagu danom donošen-

Образложење

O b r a z l o ž e nj e

На предлог кандидата за председника
општине Пријепоље, одборник Есад Хоџић
изабран је, тајним гласањем, дана 20.08.2020.
године на функцију заменика председника
општине Пријепоље, чији је избор проглашен
решењем Скупштине општине Пријепоље, број
013-110/2020-3 од 20.08.2020.године.

Na predlog kandidata za predsednika opštine
Prijepolje, odbornik Esad Hodžić izabran je, tajnim
glasanjem, dana 20.08.2020. godine na funkciju zamenika predsednika opštine Prijepolje, čiji je izbor
proglašen rešenjem Skupštine opštine Prijepolje,
broj 013-110/2020-3 od 20.08.2020.godine.

Одредбама члана 43.став 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07,83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон,
47/2018 ), прописано је да председнику општине
избором на ову функцију престаје мандат
одборника у Скупштини општине. Одредбама
члана члана 46.став 1.тачка 5. Закона о локалним
изборима („Сл.гласник РС“, бр.129/07, 34/10-УС,
54/2011 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење
и 68/2020 ), прописан је као правни основ
престанка мандата одборника пре истека времена
на који је изабран, преузимањем посла, односно

Odredbama člana 43.stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj
129/07,83/2014-dr. zakon, 101/2016-dr.zakon,
47/2018 ), propisano je da predsedniku opštine
izborom na ovu funkciju prestaje mandat odbornika
u Skupštini opštine. Odredbama člana člana 46.stav
1.tačka 5. Zakona o lokalnim izborima („Sl.glasnik RS“, br.129/07, 34/10-US, 54/2011 12/2020,
16/2020-autentično tumačenje i 68/2020 ), propisan je kao pravni osnov prestanka mandata odbornika pre isteka vremena na koji je izabran, preuzimanjem posla, odnosno funkcije koja je, u skladu sa
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функције која је, у складу са Законом, неспојива
са функцијом одборника.

Zakonom, nespojiva sa funkcijom odbornika.

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: 013-111/2020-1
Дана: 20.08.2020.године
Пријепоље

Broj: 013-111/2020-1
Dana: 20.08.2020.godine
Prijepolje

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

ПРЕДСЕДНИК
Изудин Шантић

PREDSEDNIK
Izudin Šantić

На основу члана 45.став 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07 ,83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон,
47/2018), и на основу члана 46. став 1. тачка
5. Закона о локалним изборима („Сл.гласник
РС“, бр.129/07, 34/10-УС, 54/2011, 12/2020,
16/2020-аутентично тумачење и
68/2020 )
Скупштина општине Пријепоље, конститутивној
седници, одржаној 20.08.2020.године, донела је

Na osnovu člana 45.stav 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07
,83/2014-dr. zakon, 101/2016-dr.zakon, 47/2018), i
na osnovu člana 46. stav 1. tačka 5. Zakona o lokalnim izborima („Sl.glasnik RS“, br.129/07, 34/10-US,
54/2011, 12/2020, 16/2020-autentično tumačenje i
68/2020 ) Skupština opštine Prijepolje, konstitutivnoj sednici, održanoj 20.08.2020.godine, donela je

РЕШЕЊЕ

R E Š E Nj E

Утврђује се да је Душки Бајић престао
мандат одборника у Скупштини општине
Пријепоље избором на функцију члана
општинског већа општине Пријепоље, која
функција је неспојива са функцијом одборника.

Utvrđuje se da je Duški Bajić prestao mandat
odbornika u Skupštini opštine Prijepolje izborom na
funkciju člana opštinskog veća opštine Prijepolje,
koja funkcija je nespojiva sa funkcijom odbornika.

Ово решење ступа на снагу даном
доношења.

ja.
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Образложење

O b r a z l o ž e nj e

На предлог кандидата за председника
општине Пријепоље, одборник Душка Бајић
изабрана је, тајним гласањем, дана 20.08.2020.
године на функцију члана општинског већа
општине Пријепоље, чији је избор проглашен
решењем Скупштине општине Пријепоље, број
013-110/2020-4 од 20.08.2020.године.

Na predlog kandidata za predsednika opštine
Prijepolje, odbornik Duška Bajić izabrana je, tajnim glasanjem, dana 20.08.2020. godine na funkciju
člana opštinskog veća opštine Prijepolje, čiji je izbor
proglašen rešenjem Skupštine opštine Prijepolje,
broj 013-110/2020-4 od 20.08.2020.godine.

Одредбама члана 45.став 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07,83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон,
47/2018 ), прописано је да одборнику који буде
изабран за члана општинског већа
престаје
одборнички мандат. Одредбама члана члана
46.став 1.тачка 5. Закона о локалним изборима
(„Сл.гласник РС“, бр.129/07, 34/10-УС, 54/2011
12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020
), прописан је као правни основ престанка мандата
одборника пре истека времена на који је изабран,
преузимањем посла, односно функције која је,
у складу са Законом, неспојива са функцијом
одборника.

Odredbama člana 45.stav 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj
129/07,83/2014-dr. zakon, 101/2016-dr.zakon,
47/2018 ), propisano je da odborniku koji bude izabran za člana opštinskog veća prestaje odbornički mandat. Odredbama člana člana 46.stav 1.tačka
5. Zakona o lokalnim izborima („Sl.glasnik RS“,
br.129/07, 34/10-US, 54/2011 12/2020, 16/2020-autentično tumačenje i 68/2020 ), propisan je kao
pravni osnov prestanka mandata odbornika pre isteka vremena na koji je izabran, preuzimanjem posla,
odnosno funkcije koja je, u skladu sa Zakonom, nespojiva sa funkcijom odbornika.

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.

Broj: 013-111/2020-2
Dana: 20.08.2020.godine
Prijepolje

Број: 013-111/2020-2
Дана: 20.08.2020.године
Пријепоље

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

PREDSEDNIK
Izudin Šantić

ПРЕДСЕДНИК
Изудин Шантић
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На основу члана 45.став 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07 ,83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон,
47/2018), и на основу члана 46. став 1. тачка
5. Закона о локалним изборима („Сл.гласник
РС“, бр.129/07, 34/10-УС, 54/2011, 12/2020,
16/2020-аутентично тумачење и
68/2020 )
Скупштина општине Пријепоље, конститутивној
седници, одржаној 20.08.2020.године, донела је

Na osnovu člana 45.stav 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07
,83/2014-dr. zakon, 101/2016-dr.zakon, 47/2018), i
na osnovu člana 46. stav 1. tačka 5. Zakona o lokalnim izborima („Sl.glasnik RS“, br.129/07, 34/10-US,
54/2011, 12/2020, 16/2020-autentično tumačenje i
68/2020 ) Skupština opštine Prijepolje, konstitutivnoj sednici, održanoj 20.08.2020.godine, donela je

РЕШЕЊЕ

R E Š E Nj E

Утврђује се да је Предрагу Чичићу
престао мандат одборника у Скупштини
општине Пријепоље избором на функцију члана
општинског већа општине Пријепоље, која
функција је неспојива са функцијом одборника.

Utvrđuje se da je Predragu Čičiću prestao
mandat odbornika u Skupštini opštine Prijepolje
izborom na funkciju člana opštinskog veća opštine
Prijepolje, koja funkcija je nespojiva sa funkcijom
odbornika.

Ово решење ступа на снагу даном
доношења.

ja.

Ovo rešenje stupa na snagu danom donošen-

Образложење

O b r a z l o ž e nj e

На предлог кандидата за председника
општине Пријепоље, одборник Предраг Чичић
изабран је, тајним гласањем, дана 20.08.2020.
године на функцију члана општинског већа
општине Пријепоље, чији је избор проглашен
решењем Скупштине општине Пријепоље, број
013-110/2020-4 од 20.08.2020.године.

Na predlog kandidata za predsednika opštine
Prijepolje, odbornik Predrag Čičić izabran je, tajnim glasanjem, dana 20.08.2020. godine na funkciju
člana opštinskog veća opštine Prijepolje, čiji je izbor
proglašen rešenjem Skupštine opštine Prijepolje,
broj 013-110/2020-4 od 20.08.2020.godine.

Одредбама члана 45.став 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07,83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон,
47/2018 ), прописано је да одборнику који буде
изабран за члана општинског већа
престаје
одборнички мандат. Одредбама члана члана
46.став 1.тачка 5. Закона о локалним изборима
(„Сл.гласник РС“, бр.129/07, 34/10-УС, 54/2011
12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020
), прописан је као правни основ престанка мандата
одборника пре истека времена на који је изабран,
преузимањем посла, односно функције која је,

Odredbama člana 45.stav 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj
129/07,83/2014-dr. zakon, 101/2016-dr.zakon,
47/2018 ), propisano je da odborniku koji bude izabran za člana opštinskog veća prestaje odbornički mandat. Odredbama člana člana 46.stav 1.tačka
5. Zakona o lokalnim izborima („Sl.glasnik RS“,
br.129/07, 34/10-US, 54/2011 12/2020, 16/2020-autentično tumačenje i 68/2020 ), propisan je kao
pravni osnov prestanka mandata odbornika pre isteka vremena na koji je izabran, preuzimanjem posla,
odnosno funkcije koja je, u skladu sa Zakonom, nespojiva sa funkcijom odbornika.
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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: 013-111/2020-6
Дана: 20.08.2020.године
Пријепоље

Broj: 013-111/2020-6
Dana: 20.08.2020.godine
Prijepolje
SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Изудин Шантић

PREDSEDNIK
Izudin Šantić

На основу члана 45.став 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07 ,83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон,
47/2018), и на основу члана 46. став 1. тачка
5. Закона о локалним изборима („Сл.гласник
РС“, бр.129/07, 34/10-УС, 54/2011, 12/2020,
16/2020-аутентично тумачење и
68/2020 )
Скупштина општине Пријепоље, конститутивној
седници, одржаној 20.08.2020.године, донела је

Na osnovu člana 45.stav 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07
,83/2014-dr. zakon, 101/2016-dr.zakon, 47/2018), i
na osnovu člana 46. stav 1. tačka 5. Zakona o lokalnim izborima („Sl.glasnik RS“, br.129/07, 34/10-US,
54/2011, 12/2020, 16/2020-autentično tumačenje i
68/2020 ) Skupština opštine Prijepolje, konstitutivnoj sednici, održanoj 20.08.2020.godine, donela je

R E Š E Nj E

РЕШЕЊЕ

Утврђује се да је Славенку Грбовићу
престао мандат одборника у Скупштини
општине Пријепоље избором на функцију члана
општинског већа општине Пријепоље, која
функција је неспојива са функцијом одборника.

Utvrđuje se da je Slavenku Grboviću prestao
mandat odbornika u Skupštini opštine Prijepolje
izborom na funkciju člana opštinskog veća opštine
Prijepolje, koja funkcija je nespojiva sa funkcijom
odbornika.

Ово решење ступа на снагу даном
доношења.

Ovo rešenje stupa na snagu danom donošen-

ja.
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Образложење

O b r a z l o ž e nj e

На предлог кандидата за председника
општине Пријепоље, одборник Славенко Грбовић
изабран је, тајним гласањем, дана 20.08.2020.
године на функцију члана општинског већа
општине Пријепоље, чији је избор проглашен
решењем Скупштине општине Пријепоље, број
013-110/2020-4 од 20.08.2020.године.

Na predlog kandidata za predsednika opštine
Prijepolje, odbornik Slavenko Grbović izabran je,
tajnim glasanjem, dana 20.08.2020. godine na funkciju člana opštinskog veća opštine Prijepolje, čiji je
izbor proglašen rešenjem Skupštine opštine Prijepolje, broj 013-110/2020-4 od 20.08.2020.godine.

Одредбама члана 45.став 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07,83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон,
47/2018 ), прописано је да одборнику који буде
изабран за члана општинског већа
престаје
одборнички мандат. Одредбама члана члана
46.став 1.тачка 5. Закона о локалним изборима
(„Сл.гласник РС“, бр.129/07, 34/10-УС, 54/2011
12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020
), прописан је као правни основ престанка мандата
одборника пре истека времена на који је изабран,
преузимањем посла, односно функције која је,
у складу са Законом, неспојива са функцијом
одборника.

Odredbama člana 45.stav 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj
129/07,83/2014-dr. zakon, 101/2016-dr.zakon,
47/2018 ), propisano je da odborniku koji bude izabran za člana opštinskog veća prestaje odbornički mandat. Odredbama člana člana 46.stav 1.tačka
5. Zakona o lokalnim izborima („Sl.glasnik RS“,
br.129/07, 34/10-US, 54/2011 12/2020, 16/2020-autentično tumačenje i 68/2020 ), propisan je kao
pravni osnov prestanka mandata odbornika pre isteka vremena na koji je izabran, preuzimanjem posla,
odnosno funkcije koja je, u skladu sa Zakonom, nespojiva sa funkcijom odbornika.

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: 013-111/2020-4
Дана: 20.08.2020.године
Пријепоље

Broj: 013-111/2020-4
Dana: 20.08.2020.godine
Prijepolje
SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

PREDSEDNIK
Izudin Šantić

ПРЕДСЕДНИК
Изудин Шантић
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На основу члана 45.став 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07 ,83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон,
47/2018), и на основу члана 46. став 1. тачка
5. Закона о локалним изборима („Сл.гласник
РС“, бр.129/07, 34/10-УС, 54/2011, 12/2020,
16/2020-аутентично тумачење и
68/2020 )
Скупштина општине Пријепоље, конститутивној
седници, одржаној 20.08.2020.године, донела је

Na osnovu člana 45.stav 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07
,83/2014-dr. zakon, 101/2016-dr.zakon, 47/2018), i
na osnovu člana 46. stav 1. tačka 5. Zakona o lokalnim izborima („Sl.glasnik RS“, br.129/07, 34/10-US,
54/2011, 12/2020, 16/2020-autentično tumačenje i
68/2020 ) Skupština opštine Prijepolje, konstitutivnoj sednici, održanoj 20.08.2020.godine, donela je

РЕШЕЊЕ

R E Š E Nj E

Утврђује се да је Зорану Петрићу
престао мандат одборника у Скупштини
општине Пријепоље избором на функцију члана
општинског већа општине Пријепоље, која
функција је неспојива са функцијом одборника.

Utvrđuje se da je Zoranu Petriću prestao
mandat odbornika u Skupštini opštine Prijepolje
izborom na funkciju člana opštinskog veća opštine
Prijepolje, koja funkcija je nespojiva sa funkcijom
odbornika.

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

На предлог кандидата за председника
општине Пријепоље, одборник Зоран Петрић
изабран је, тајним гласањем, дана 20.08.2020.
године на функцију члана општинског већа
општине Пријепоље, чији је избор проглашен
решењем Скупштине општине Пријепоље, број
013-110/2020-4 од 20.08.2020.године.

Na predlog kandidata za predsednika opštine Prijepolje, odbornik Zoran Petrić izabran je, tajnim glasanjem, dana 20.08.2020. godine na funkciju
člana opštinskog veća opštine Prijepolje, čiji je izbor
proglašen rešenjem Skupštine opštine Prijepolje,
broj 013-110/2020-4 od 20.08.2020.godine.

Одредбама члана 45.став 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07,83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон,
47/2018 ), прописано је да одборнику који буде
изабран за члана општинског већа
престаје
одборнички мандат. Одредбама члана члана
46.став 1.тачка 5. Закона о локалним изборима
(„Сл.гласник РС“, бр.129/07, 34/10-УС, 54/2011
12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020
), прописан је као правни основ престанка мандата
одборника пре истека времена на који је изабран,
преузимањем посла, односно функције која је,

Odredbama člana 45.stav 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj
129/07,83/2014-dr. zakon, 101/2016-dr.zakon,
47/2018 ), propisano je da odborniku koji bude izabran za člana opštinskog veća prestaje odbornički mandat. Odredbama člana člana 46.stav 1.tačka
5. Zakona o lokalnim izborima („Sl.glasnik RS“,
br.129/07, 34/10-US, 54/2011 12/2020, 16/2020-autentično tumačenje i 68/2020 ), propisan je kao
pravni osnov prestanka mandata odbornika pre isteka vremena na koji je izabran, preuzimanjem posla,
odnosno funkcije koja je, u skladu sa Zakonom, ne-
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у складу са Законом, неспојива са функцијом
одборника.

spojiva sa funkcijom odbornika.

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: 013-111/2020-3
Дана: 20.08.2020.године
Пријепоље

Broj: 013-111/2020-3
Dana: 20.08.2020.godine
Prijepolje
SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Изудин Шантић

PREDSEDNIK
Izudin Šantić

На основу члана 45.став 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07 ,83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон,
47/2018), и на основу члана 46. став 1. тачка
5. Закона о локалним изборима („Сл.гласник
РС“, бр.129/07, 34/10-УС, 54/2011, 12/2020,
16/2020-аутентично тумачење и
68/2020 )
Скупштина општине Пријепоље, конститутивној
седници, одржаној 20.08.2020.године, донела је

Na osnovu člana 45.stav 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07
,83/2014-dr. zakon, 101/2016-dr.zakon, 47/2018), i
na osnovu člana 46. stav 1. tačka 5. Zakona o lokalnim izborima („Sl.glasnik RS“, br.129/07, 34/10-US,
54/2011, 12/2020, 16/2020-autentično tumačenje i
68/2020 ) Skupština opštine Prijepolje, konstitutivnoj sednici, održanoj 20.08.2020.godine, donela je

РЕШЕЊЕ

R E Š E Nj E

Утврђује се да је Зорану Деспотовићу
престао мандат одборника у Скупштини
општине Пријепоље избором на функцију члана
општинског већа општине Пријепоље, која
функција је неспојива са функцијом одборника.

Utvrđuje se da je Zoranu Despotoviću prestao mandat odbornika u Skupštini opštine Prijepolje izborom na funkciju člana opštinskog veća opštine
Prijepolje, koja funkcija je nespojiva sa funkcijom
odbornika.

Ово решење ступа на снагу даном
доношења.

Ovo rešenje stupa na snagu danom donošen-

ja.
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O b r a z l o ž e nj e

На предлог кандидата за председника
општине Пријепоље, одборник Зоран Деспотовић
изабран је, тајним гласањем, дана 20.08.2020.
године на функцију члана општинског већа
општине Пријепоље, чији је избор проглашен
решењем Скупштине општине Пријепоље, број
013-110/2020-4 од 20.08.2020.године.

Na predlog kandidata za predsednika opštine
Prijepolje, odbornik Zoran Despotović izabran je,
tajnim glasanjem, dana 20.08.2020. godine na funkciju člana opštinskog veća opštine Prijepolje, čiji je
izbor proglašen rešenjem Skupštine opštine Prijepolje, broj 013-110/2020-4 od 20.08.2020.godine.

Одредбама члана 45.став 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07,83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон,
47/2018 ), прописано је да одборнику који буде
изабран за члана општинског већа
престаје
одборнички мандат. Одредбама члана члана
46.став 1.тачка 5. Закона о локалним изборима
(„Сл.гласник РС“, бр.129/07, 34/10-УС, 54/2011
12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020
), прописан је као правни основ престанка мандата
одборника пре истека времена на који је изабран,
преузимањем посла, односно функције која је,
у складу са Законом, неспојива са функцијом
одборника.

Odredbama člana 45.stav 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj
129/07,83/2014-dr. zakon, 101/2016-dr.zakon,
47/2018 ), propisano je da odborniku koji bude izabran za člana opštinskog veća prestaje odbornički mandat. Odredbama člana člana 46.stav 1.tačka
5. Zakona o lokalnim izborima („Sl.glasnik RS“,
br.129/07, 34/10-US, 54/2011 12/2020, 16/2020-autentično tumačenje i 68/2020 ), propisan je kao
pravni osnov prestanka mandata odbornika pre isteka vremena na koji je izabran, preuzimanjem posla,
odnosno funkcije koja je, u skladu sa Zakonom, nespojiva sa funkcijom odbornika.

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: 013-111/2020-5
Дана: 20.08.2020.године
Пријепоље

Broj: 013-111/2020-5
Dana: 20.08.2020.godine
Prijepolje
SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

PREDSEDNIK
Izudin Šantić

ПРЕДСЕДНИК
Изудин Шантић

27

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE PRIJEPOLJE

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

08.09.2020. Страна 28 - Број 9/2020

08.09.2020. Strana 28

- Broj 9/2020

На основу члана 46. ставови 1, 2 и 3.
Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број 129/07 и 34/2010-одлука УС,
54/2011,12/2020,16/2020-аутентично тумачење
и 68/2020) Скупштина општине Пријепоље на
седници, одржаној 20.08.2020.године, донела је

Na osnovu člana 46. stavovi 1, 2 i 3.
Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, broj 129/07 i 34/2010-odluka US,
54/2011,12/2020,16/2020-autentično tumačenje i
68/2020) Skupština opštine Prijepolje na sednici,
održanoj 20.08.2020.godine, donela je

РЕШЕЊЕ

R E Š E Nj E

Утврђује се да је Енису Мемишаховићу
престао мандат одборника у Скупштини општине
Пријепоље подношењем оставке.

Utvrđuje se da je Enisu Memišahoviću prestao mandat odbornika u Skupštini opštine Prijepolje podnošenjem ostavke.

Ово решење ступа на снагу даном
доношења.

ja.

Ovo rešenje stupa na snagu danom donošen-

Образложење

O b r a z l o ž e nj e

Енис Мемишаховић поднео је усмено
оставку на место одборника у Скупштини
општине Пријепоље на седници Скупштине
општине Пријепоље дана 20.08.2020.године.

Enis Memišahović podneo je usmeno ostavku na mesto odbornika u Skupštini opštine Prijepolje na sednici Skupštine opštine Prijepolje dana
20.08.2020.godine.

Одредбама члана 46.ставови 1. 2 и
3. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број 129/07 и 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 i 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.

Odbornik može ostavku podneti usmeno na
sednici skupštine jedinice lokalne samouprave, a između dve sednice podnosi je u formi overene pisane
izjave.

После подношења усмене оставке
одборника, скупштина без одлагања, на истој
седници утврђује да је одборнику престао мандат.

Posle podnošenja usmene ostavke odbornika, skupština bez odlaganja, na istoj sednici utvrđuje
da je odborniku prestao mandat.
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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: 013-108/20-1
Дана: 20.08.2020.године
Пријепоље

Broj: 013-108/20-1
Dana: 20.08.2020.godine
Prijepolje
SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Изудин Шантић

PREDSEDNIK
Izudin Šantić

На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи (‹›Службени гласник РС››, број:
129/07, 83/14 – др.закон и 101/16 – др.закон и
47/18), члана 62. Статута општине Пријепоље
(‚‘Службени гласник општине Пријепоље‘‘, број
3/19), Општинско веће општине Пријепоље,
на првој седници новог сазива одржаној дана
27.08.2020.године, донело је

Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi (‚‘Službeni glasnik RS‘‘, broj: 129/07,
83/14 – dr.zakon i 101/16 – dr.zakon i 47/18), člana
62. Statuta opštine Prijepolje (‚‘Službeni glasnik opštine Prijepolje‘‘, broj 3/19), Opštinsko veće opštine
Prijepolje, na prvoj sednici novog saziva održanoj
dana 27.08.2020.godine, donelo je

ПРАВИЛНИК

PRAVILNIK

О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ
КЊИГА-УЏБЕНИКА УЧЕНИЦИМА ПРВОГ
РАЗРЕДА ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА
КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ

O NOVČANOJ POMOĆI ZA KUPOVINU
KNjIGA-UDžBENIKA UČENICIMA PRVOG
RAZREDA JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA
KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI OPŠTINE PRIJEPOLjE ZA ŠKOLSKU
2020/2021 GODINU

Члан 1.

Član 1.

Овом Правилником уређују се услови,
начин и поступак доделе новчане помоћи за
куповину уџбеника-књига, ученицима првог
разреда јавних основних школа на територији
општине Пријепоље, за школску 2020/2021
годину.

Ovom Pravilnikom uređuju se uslovi, način i postupak dodele novčane pomoći za kupovinu
udžbenika-knjiga, učenicima prvog razreda javnih
osnovnih škola na teritoriji opštine Prijepolje, za
školsku 2020/2021 godinu.
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Новчана помоћ из става 1. овог члана може
се доделити ученицима првог разреда јавних
основних школа које функционишу у оквиру
мреже јавних основних школа на територији
Општине Пријепоље а који имају пребивалиште
на територији Општине Пријепоље.

Novčana pomoć iz stava 1. ovog člana može
se dodeliti učenicima prvog razreda javnih osnovnih
škola koje funkcionišu u okviru mreže javnih osnovnih škola na teritoriji Opštine Prijepolje a koji imaju
prebivalište na teritoriji Opštine Prijepolje.

Право на доделу новчане помоћи из става
1. овог члана немају ученици основних школа
за образовање одраслих,музичких школа и
балетских школа.

Pravo na dodelu novčane pomoći iz stava 1.
ovog člana nemaju učenici osnovnih škola za obrazovanje odraslih,muzičkih škola i baletskih škola.

Члан 2.

Član 2.

Средства за доделу новчане помоћи
обезбеђују се у буџету Општине Пријепоље .

Sredstva za dodelu novčane pomoći obezbeđuju se u budžetu Opštine Prijepolje .

Члан 3.

Član 3.

На захтев Општинске управе општине
Пријепоље,
Основне
школе
достављају
документацију, којом се доказује испуњеност
услова из члана 1. овог Правилника и то :

Na zahtev Opštinske uprave opštine Prijepolje, Osnovne škole dostavljaju dokumentaciju,
kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 1.
ovog Pravilnika i to :

- податке о ученицима
првог разреда
(име,
презиме,име
родитеља-законског
заступника,копије картица текућих рачуна, на
које ће се извршити пренос средстава) ;

- podatke o učenicima prvog razreda (ime, prezime,ime roditelja-zakonskog zastupnika,kopije kartica tekućih računa, na koje će se izvršiti prenos sredstava) ;

- доказ о пребивалишту на територији Општине
Пријепоље;

- dokaz o prebivalištu na teritoriji Opštine Prijepolje;

- потписане захтеве
родитеља/законских
заступника за одобравање новчане помоћи и
изјаве да ће средства бити утрошена за куповину
књига/уџбеника за потребе ученика.

- potpisane zahteve roditelja/zakonskih zastupnika
za odobravanje novčane pomoći i izjave da će sredstva biti utrošena za kupovinu knjiga/udžbenika za
potrebe učenika.

Општинска управа општине Пријепоље
може, за потребе спрвођења поступка, од Основне
школе, родитеља/законских заступника ученика
и других субјеката затражити и друге потребне
податке и документацију.

Opštinska uprava opštine Prijepolje može,
za potrebe sprvođenja postupka, od Osnovne škole,
roditelja/zakonskih zastupnika učenika i drugih subjekata zatražiti i druge potrebne podatke i dokumentaciju.

Члан 4.

Član 4.
Opštinska uprava opšine Prijepolje dostavlja

Општинска управа опшине Пријепоље
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доставља Општинском већуподатке о ученицима
који испуњавају услове за одобравање новчане
помоћи,
на основу документације
коју
достављају Основне школе,спроводећи поступак
у складу са чланом 3. овог Правилника.

Opštinskom većupodatke o učenicima koji ispunjavaju uslove za odobravanje novčane pomoći, na
osnovu dokumentacije koju dostavljaju Osnovne
škole,sprovodeći postupak u skladu sa članom 3.
ovog Pravilnika.

Општинско веће
доноси решење о
висини новчане помоћи, које садржи номинални
износ и број корисника новчане помоћи,у оквиру
средстава утврђених буџетом општине.

Opštinsko veće donosi rešenje o visini novčane pomoći, koje sadrži nominalni iznos i broj korisnika novčane pomoći,u okviru sredstava utvrđenih budžetom opštine.

Члан 5.

Član 5.

Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Пријепоље.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u Službenom glasniku opštine
Prijepolje.

Број:404-32/2020
Датум:27.08.2020. године

Broj:404-32/2020
Datum:27.08.2020. godine
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PRIJEPOLJE

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Бабић

PREDSEDNIK
Vladimir Babić

На основу члана 46. и 47. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС“ број 129/07,
83/14, 101/16 ,47/18),Одлуке о буџету (,,Службени
гласник општине Пријепоље,,број 13/19) члана
62. Статута општине Пријепоље („Службени
гласник општине Пријепоље“ број 3/19), и
члана 52. Пословника о раду Општинскогвећа
општине Пријепоље (‹›Службени гласник
општине Пријепоље››, бр. 62/12 , 1/2015,
14/2016 и 6/2017 ), Сагласности Министарства
пољопривреде
бр.320-00-1657/2020-09
на
Програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја општине
Пријепоље бр.320--19/2020 од 28.02.2020 године
и Закључка Општинског већа бр.06-45/2020
од 18.06.2020 године а у складу са чланом

Na osnovu člana 46. i 47. Zakona o lokalnoj
samoupravi (“Službeni glasnik RS“ broj 129/07,
83/14, 101/16 ,47/18),Odluke o budžetu (,,Službeni glasnik opštine Prijepolje,,broj 13/19)člana 62.
Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“ broj 3/19), i člana 52. Poslovnika o
radu Opštinskog veća opštine Prijepolje (‘’Službeni glasnik opštine Prijepolje’’, br. 62/12 , 1/2015,
14/2016 i 6/2017 ), Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede br.320-00-1657/2020-09 na Program
podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i
politike ruralnog razvoja opštine Prijepolje br.320-19/2020 od 28.02.2020 godine i Zaključka Opštinskog veća br. 06-45/2020 od 18.06.2020 godine
a u skladusačlanom 13. Zakona o podsticajima u
poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik
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13. Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени гласник РС”,
бр.10/13,142/14,103/15 и 101/2016), Општинско
веће општине Пријепоље, на седници одржаној
дана 07.08.2020.године, доноси

RS”, br.10/13,142/14,103/15 i 101/2016), Opštinsko veće opštine Prijepolje, nasedniciodržanoj dana
07.08.2020.godine, donosi

ПРАВИЛНИК

PRAV I LN I K

О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА
РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ-ПРВО
ВЕШТАЧКО OСЕМЕЊАВАЊЕ У 2020
ГОДИНИ

O OSTVARIVANJU PRAVA NA REGRES
ZA REPRODUKTIVNI MATERIJAL-PRVO VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE U 2020
GODINI

Члан 1.

Član 1.

Овим Правилником утврђује се начин
расподеле средстава обезбеђених у буџету
општине Пријепоље за 2020. годину - регрес
за
репродуктивни
материјал
(вештачко
осемењавање),општи услови, критеријуми и поступак доделе регреса за вештачко осемењавање.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način
raspodele sredstava obezbeđenih u budžetu opštine
Prijepolje za 2020. godinu - regres za reproduktivni
materijal (veštačko osemenjavanje),opšti uslovi,
kriterijumi i postupak dodele regresa za veštačko
osemenjavanje.

Средства за спровођење мера подстицаја
руралног развоја, регрес за репродуктивни
материјал (вештачко осемењавање), обезбеђена
су у Буџету oпштине Пријепоље у разделу
5.06, позиција 204, економска класификација
451-субвенције, функција 421, и Програмом
подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја на територији
општине Пријепоље за 2020 годину, дефинисана
у висини 3.000.000,00 динара.

Sredstva za sprovođenje mera podsticaja
ruralnog razvoja, regres za reproduktivni materijal
(veštačko osemenjavanje), obezbeđena su u Budžetu
opštine Prijepolje u razdelu 5.06, pozicija 204,
ekonomska klasifikacija 451-subvencije, funkcija
421, i Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Prijepolje za 2020 godinu, definisana u
visini 3.000.000,00 dinara.

Члан 2.
Регрес се исплаћује по редоследу уредно
поднетих захтева,у складу са Програмом
подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја на територији
општине Пријепоље за 2020 годину,а до износа
финансијских средстава обезбеђених у буџету
општине Пријепоље.
Ако су захтеви за остваривање права
на регрес поднети истог дана и у исто време
предност има захтев који је раније примљен у
писарници.

Član 2.
Regres se isplaćuje po redosledu uredno
podnetih zahteva,u skladu sa Programom podrške za
sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Prijepolje za 2020
godinu,a do iznosa finansijskih sredstava obezbeđenih u budžetu opštine Prijepolje.
Ako su zahtevi za ostvarivanje prava na
regres podneti istog dana i u isto vreme prednost ima
zahtev koji je ranije primljen u pisarnici.
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Члан 3.

Član 3.

Општина Пријепоље регресира део
трошкова за репродуктивни материјал (вештачко
осемењавање) у износу од: 2.000 динара –
за осемењавање јуница и крава из широке
популације крупне стоке.

Opština Prijepolje regresira deo troškova za
reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje) u
iznosu od: 2.000 dinara – za osemenjavanje junica i
krava iz široke populacije krupne stoke.

Регрес се додељује након првог вештачког
осемењавања грла, једнократно у току године.

Regres se dodeljuje nakon prvog veštačkog
osemenjavanja grla, jednokratno u toku godine.

Члан 4.

Član 4.

Право на остваривање регреса из члана 3.
овог Правилника имају:

Pravo na ostvarivanje regresa iz člana 3.
ovog Pravilnika imaju:

- Одгајивачи крава/јуница са пребивалиштем на
територији општине Пријепоље,

- Odgajivači krava/junica sa prebivalištem na teritoriji opštine Prijepolje,

- носиоци, односно, чланови регистрованог
пољопривредног газдинства на територији
општине Пријепоље.

- nosioci, odnosno, članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji opštine Prijepolje.

Član 5.

Члан 5.
Поступак за оствaривање права на регрес
покреће се подношењем захтева Комисији за
доделу регреса за прво вештачко осемењавање
(у даљем тексту: Комисија), у периоду од 30 дана
од расписивања јавног позива.

Postupak za ostvarivanje prava na regres
pokreće se podnošenjem zahteva Komisiji za dodelu regresa za prvo veštačko osemenjavanje (u
daljem tekstu: Komisija), u periodu od 30 dana od
raspisivanja javnog poziva.

Захтев поднет од стране лица које
не испуњава услове из овог Правилника,
преурањен и неблаговремен захтев, захтев са
документацијом која не гласи на подносиоца /
члана захтева, односно која је издата након истека
рока за подношење захтева, Комисија одбацује
без разматрања.

Zahtev podnet od strane lica koje ne ispunjava uslove iz ovog Pravilnika, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev sa dokumentacijom koja
ne glasi na podnosioca / člana zahteva, odnosno koja
je izdata nakon isteka roka za podnošenje zahteva,
Komisija odbacuje bez razmatranja.

Захтеви се подносе на адресу : Општина
Пријепоље,Трг
братства
јединства
бр.1,
Пријепоље, са назнаком,, Комисији за доделу
регреса за прво вештачко осемењавање ’’.

Zahtevi se podnose na adresu : Opština Prijepolje,Trg bratstva jedinstva br.1, Prijepolje, sa naznakom,, Komisiji za dodelu regresa za prvo veštačko
osemenjavanje ’’.
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Члан 6.

Član 6.

За остваривање права на регрес одгајивачи
достављају следећу документацију:

Za ostvarivanje prava na regres odgajivači
dostavljaju sledeću dokumentaciju:

•

захтев за регресзa ( вештачко осмењавање
крава /јуница),

•

zahtev za regresza ( veštačko osmenjavanje
krava /junica),

•

фотокопију
личне
карте
пољопривредног газдинства,

носиоца

•

fotokopiju lične karte nosioca poljoprivrednog
gazdinstva,

•

фотокопија
извода
из
регистра
пољопривредних газдинстава (образац број
1) из Управе за трезор,

•

fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednih
gazdinstava (obrazac broj 1) iz Uprave za trezor,

•

Fotokopija obrasca broj
Uprave za trezor ),

•

fotokopiju pasoša za osemenjeno grlo,

•

orginal potvrda za veštačko osemenjavanje
krava, izdata od strane ovlašćenog izvršioca
veštačkog osemenjavanja izdata u periodu od
01.11.2019 godine do dana zatvaranja Javnog
poziva,

•

Фотокопија обрасца број 4-фонд животиња
(из Управе за трезор ),

•

фотокопију пасоша за осемењено грло,

•

оргинал потврда за вештачко осемењавање
крава,
издата од стране овлашћеног
извршиоца вештачког осемењавања издата
у периоду од 01.11.2019 године до дана
затварања Јавног позива,

Član 7.

Члан 7.
Oпштинско веће именује Комисију за
доделу регреса за прво вештачко осемењавање
за2020 год.
Комисија има задатак да :припреми текст
јавног позива, распише јавни позив и објави,
изврши административну обраду захтева за
одобравање подстицаја, провером података из
захтева, документације приложене уз захтев,
након тога сачини и објави ранг листу корисника
регреса и упути Општинском већу на разматрање
и усвајање.
Жалбе на ранг листу упућују се
Општинском већу у року од 8 дана од дана
објављивања листе.

4-fond životinja (iz

OpštinskovećeimenujeKomisiju za dodelu
regresa za prvo veštačko osemenjavanje za2020
god.
Komisijaima zadatak da :pripremi tekst javnog poziva,raspiše javni poziv i objavi, izvrši administrativnu obradu zahteva za odobravanje podsticaja, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije
priložene uz zahtev, nakon toga sačini i objavi rang
listu korisnika regresa i uputi Opštinskom veću na
razmatranje i usvajanje.
Žalbe na rang listu upućuju se Opštinskom
veću u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste.

Општинско веће доноси коначну одлуку о
праву на коришћење регреса и износу регреса.

Opštinsko veće donosi konačnu odluku o
pravunakorišćenjeregresa i iznosuregresa.

На основу одлуке из става 4.Служба
буџета исплаћује регрес на наменски рачун
корисника отворен код пословне банке.

Na osnovu odluke iz stava 4.Služba budžeta
isplaćuje regres na namenski račun korisnika otvoren kod poslovne banke.
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Сви акти у складу са овим Правилником
објављују се на званичној интернет страници
општине Пријепоље и огласној табли Oпштинске
управе.

Svi akti u skladu sa ovim Pravilnikom objavljuju se na zvaničnoj internet stranici opštine Prijepolje i oglasnoj tabli Opštinske uprave.

Члан 8.

Član 8.

Општина Пријепоље ће преко надлежних
служби Општинске управе,у сарадњи са
извршиоцима вештачког осемењавања,давати
информације
и
едуковатипољопривредник
е,израдити и вршити поделу
едукативног
материјала из области репродукције домаћих
животиња, информисати пољопривреднике о
субвенционисању вештачког осемењавања грла
на територији општине Пријепоље.

Opština Prijepolje će preko nadležnih službi
Opštinske uprave,u saradnji sa izvršiocima veštačkog osemenjavanja,davati informacije i edukovatipoljoprivrednike,izraditi i vršiti podelu edukativnog
materijala iz oblasti reprodukcije domaćih životinja,
informisati poljoprivrednike o subvencionisanju
veštačkog osemenjavanja grla na teritoriji opštine
Prijepolje.

Član 9.

Члан 9.
Средства за регрес за вештачко
осемењавање крава, исплаћују се до утрошка
средстава предвиђених чланом 1, став2, овог
Правилника.

Sredstva za regres za veštačko osemenjavanje krava, isplaćuju se do utroška sredstava predviđenih članom 1, stav2, ovog Pravilnika.

Члан 10.

Član 10.

Административне послове
овог
Правилника спроводи Одељење за привреду и
ЛЕР-пољопривреда општинске управе Општине
Перијепоље.

Administrativne poslove ovog Pravilnika
sprovodi Odeljenje za privredu i LER-poljoprivreda
opštinske uprave Opštine Perijepolje.

Član 11.

Члан 11.
Правилник ступа на снагу даном
доношења, и објавиће се у ,,Службеном гласнику
општине Пријепоље’’ .

Број: 320-156/20-3
Дана:07.08.2020. године

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
i objaviće se u ,,Službenom glasniku opštine Prijepolje’’ .
Broj: 320-156/20-3
Dana:07.08.2020. godine
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PRIJEPOLjE

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ

Predsednik opštinskog veća
Dragoljub Zindović

Председник општинског већа
Драгољуб Зиндовић
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На члана 46 и 47. Закона о локалној
самоуправи,
(Службени
гласник
РС
129/07,83/14,101/16, 47/18), Одлуке о буџету
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број
3/19), члана 62. Статута општине Пријепоље
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број
3/19),и члана 52.Пословника о раду Општинског
већа општине Пријепоље(„Службени гласник
општине Пријепоље“, број 62/12,1/2015,
14/2016 и 6/2017), Сагласности Министарства
пољопривреде бр. 320-40-1657/2020-09
на
Програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја општине
Пријепоље бр.320-19/2020,од 28.02.2020 године
и Закључка Општинског већа бр.06-45/2020
од 18.06.2020 године, а у складу са чланом
13. Закона о подстицајима у пољопривреди
и руралном развоју («Службени гласник РС»
10/2013,142/14,103/15 и 101/2016),Општинско
веће општине Пријепоље, на седници одржаној
дана 07.08.2020. године, доноси

Na
člana
46
i 47. Zakona
o
lokalnoj samoupravi, (Službeni glasnik RS
129/07,83/14,101/16, 47/18),Odluke o budžetu
(„Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj 3/19),
člana 62. Statuta opštine Prijepolje („Službeni
glasnik opštine Prijepolje“, broj 3/19),i člana
52.Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine
Prijepolje(„Službeni glasnik opštine Prijepolje“,
broj 62/12,1/2015,14/2016 i 6/2017), Saglasnosti
Ministarstva poljoprivrede br. 320-40-1657/2020-09
na Program podrške za sprovođenje poljoprivredne
politike i politike ruralnog razvoja opštine Prijepolje
br.320-19/2020,od 28.02.2020 godine i Zaključka
Opštinskog veća br.06-45/2020 od 18.06.2020
godine, a u skladu sa članom 13. Zakona o
podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
(«Službeni glasnik RS» 10/2013,142/14,103/15 i
101/2016), Opštinsko veće opštine Prijepolje, na
sednici održanoj dana 07.08.2020. godine, donosi

ПРАВИЛНИК
О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ПОДРШКУ
ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКА
СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ГАЗДИНСТАВА У 2020 ГОДИНИ

PRAV I LN I K
O PODSTICAJIMA ZA PODRŠKU
INVESTICIJAMA U FIZIČKA SREDSTVA
POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA
U 2020 GODINI

Члан 1.

Član 1.

Правилником
о
подстицајима
за
подршку инвестицијама у физичка средства
пољопривредних газдинстава у 2020. години
(у даљем тексту: Правилник) утврђује се начин
расподеле средстава обезбеђених у Буџету
општине Пријепоље која се односе на подстицаје
за подршку инвестицијама у физичка средства
пољопривредних газдинстава, општи услови,
критеријуми и поступак доделе.
Средства за спровођење мера субвенције
јавним
нефинансијским
предузећима
и
организацијама обезбеђена су у Буџету
општине Пријепоље глава 5.06, позиција 204,
функционална класификација 421,економска
класификација 451.Укупан износ средстава за
ову врсту мера подстицаја износи: 2.800.000 дин.

Pravilnikom o podsticajima za podršku
investicijama u fizička sredstva poljoprivrednih
gazdinstava u 2020. godini (u daljem tekstu:
Pravilnik) utvrđuje se način raspodele sredstava
obezbeđenih u Budžetu opštine Prijepolje koja se
odnose na podsticaje za podršku investicijama u
fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava, opšti
uslovi, kriterijumi i postupak dodele.
Sredstva za sprovođenje mera subvencije
javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
obezbeđena su u Budžetu opštine Prijepolje glava
5.06, pozicija 204, funkcionalna klasifikacija
421,ekonomska klasifikacija 451.Ukupan iznos
sredstava za ovu vrstu mera podsticaja iznosi:
2.800.000 din.
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Члан 2.

Član 2.

Општина Пријепоље обезбеђује средства
за подстицај за подршку инвестицијама у физичка
средства пољопривредних газдинстава ( у даљем
тексту: подстицај) , за :

Opština Prijepolje obezbeđuje sredstva za
podsticaj za podršku investicijama u fizička sredstva
poljoprivrednih gazdinstava ( u daljem tekstu:
podsticaj) , za :

-Набавку опреме за мужу , хлађење и чување
млека на фарми, укључујући све елементе,
материјале и инсталацију (101.1.3)

-Nabavku opreme za mužu , hlađenje i čuvanje
mleka na farmi, uključujući sve elemente,
materijale i instalaciju (101.1.3)

--Набавку опреме за подизање и опремање
пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа
и расадничку производњу(101.4.2)

--Nabavku opreme za podizanje i opremanje
plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i
rasadničku proizvodnju(101.4.2)

-Набавку машина за заштиту биља (101.4.24)

-Nabavku mašina za zaštitu bilja (101.4.24)

-Набавка опреме за орезивање, дробљење,
сечење и уклањање остатака након резидбе
воћних врста(101.4.16)

-Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje,
sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe
voćnih vrsta(101.4.16)

-Набавка опреме за пчеларство(101.6.2)

-Nabavka opreme za pčelarstvo(101.6.2)

Члан 3.

Član 3.

Право на подстицаје, под условима
утврђеним овим Правилником има:
• Физичко лице- носилац регистрованог
пољопривредног газдинства;
• Предузетник- физичко лице уписано у
регистар привредних субјеката које се
бави делатношћу за коју конкурише;
• Привредно друштво
које се бави
делатношћу за коју конкурише;

Pravo na podsticaje, pod uslovima utvrđenim
ovim Pravilnikom ima:
• Fizičko
licenosilac
registrovanog
poljoprivrednog gazdinstva;
• Preduzetnik- fizičko lice upisano u registar
privrednih subjekata koje se bavi delatnošću
za koju konkuriše;
• Privredno društvo koje se bavi delatnošću za
koju konkuriše;

Подносилац захтева остварује право на
подстицај уколико испуњава следеће опште
услове :

Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na
podsticaj
ukoliko ispunjava sledeće opšte
uslove:

1. има регистровано пољопривредно
газдинство уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава,
са активним статусом, или је
правно лице чија је регистрована делатност
везана за
пољопривреду;
2. има пребивалиште и врши производњу
на територији општине Пријепоље;
3. за инвестицију за коју подноси захтев

1.
ima
registrovano
poljoprivredno
gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih
gazdinstava,
sa aktivnim statusom, ili je pravno
lice čija je registrovana delatnost vezana za
poljoprivredu;
2. ima prebivalište i vrši proizvodnju na
teritoriji opštine Prijepolje;
3. za investiciju za koju podnosi zahtev za
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за подстицај не може користити подстицаје по
другом основу
(субвенције, подстицаји,
дотације) из других јавних фондова;
4. набавка опреме мора бити извршена пре
датума предвиђеног за затварање јавног позива.

podsticaj ne može koristiti podsticaje po drugom
osnovu
(subvencije, podsticaji, dotacije) iz
drugih javnih fondova;
4.nabavka opreme mora biti izvršena pre datuma
predviđenog za zatvaranje javnog poziva.

Право учешћа на јавном позиву подносилац
захтева има само за једну инвестицију;

Pravo učešća na javnom pozivu podnosilac zahteva
ima samo za jednu investiciju;

Предност при додели средства за подстицај
за подршку инвестицијама у физичка средства
пољопривредних газдинстава, имају подносиоци
захтева који нису користили средства из буџета
општине Пријепоље по овом основу у последње
3 године.

Prednost pri dodeli sredstva za podsticaj
za podršku investicijama u fizička sredstva
poljoprivrednih gazdinstava, imaju podnosioci
zahteva koji nisu koristili sredstva iz budžeta opštine
Prijepolje po ovom osnovu u poslednje 3 godine.

Члан 4.
Основни Критеријуми за оцењивање
1. Носиоц пољопривредног газдинства је
лице млађе од 40 година- 20 бодова;
2. Носиоц пољопривредног газдинства је:
А) незапослено лице и налази се на евиденцији
Националне службе
за запошљавање---- 20 бодова;
Б) запослено лице ------- 5 бодова ;
В) пензионер--------------- 1 бод;
3. Носиоц пољопривредног газдинства је
пољопривредни осигураник- 20 бодова;
Специфични критеријуми:
Сектор млеко:
Пољопривредна газдинства која поседују у свом
власништву ,односно власништву члана РПГ
1-19 млечних крава
Сектор воће:
Пољопривредна газдинства која имају мање од 2
ха јагодичастог воћа,мање од 5 ха другог воћа,0,150ха цвећа,
Сектор поврћа:
Пољопривредна газдинства са капацитетом
мањим од 0,5ха пластеника или мањим’од 3 ха
производње поврћа на отвореном простору.
Сектор пчеларство:
Прихватљиви корисници за инвестицију који
имају минимално 5 а максимално 500/друштава/
кошница.
За сваки сектор из члана 4. овог Правилника
у јавном позиву ће бити ближе дефинисани
специфични критеријуми оцењивања како би се
формирала ранг листа .

Član 4.
Osnovni Kriterijumi za ocenjivanje
1. Nosioc poljoprivrednog gazdinstva je lice
mlađe od 40 godina- 20 bodova;
2. Nosioc poljoprivrednog gazdinstva je:
A) nezaposleno lice i nalazi se na evidenciji
Nacionalne službe
za zapošljavanje---- 20 bodova;
B) zaposleno lice ------- 5 bodova ;
V) penzioner--------------- 1 bod;
3. Nosioc poljoprivrednog gazdinstva je
poljoprivredni osiguranik- 20 bodova;
Specifični kriterijumi:
Sektor mleko:
Poljoprivredna gazdinstva koja poseduju u svom
vlasništvu ,odnosno vlasništvu člana RPG 1-19
mlečnih krava
Sektor voće:
Poljoprivredna gazdinstva koja imaju manje od 2 ha
jagodičastog voća,manje od 5 ha drugog voća,0,150ha cveća,
Sektor povrća:
Poljoprivredna gazdinstva sa kapacitetom manjim
od 0,5ha plastenika ili manjim’od 3 ha proizvodnje
povrća na otvorenom prostoru.
Sektor pčelarstvo:
Prihvatljivi korisnici za investiciju koji imaju
minimalno 5 a maksimalno 500/društava/ košnica.
Za svaki sektor iz člana 4. ovog Pravilnika u
javnom pozivu će biti bliže definisani specifični
kriterijumi ocenjivanja kako bi se formirala rang
lista .
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Сви подносиоци захтева који поднесу
исправне захтеве и потпуну документацију за
набавку опреме наведене у члану 2. Правилника,
конкуришу за остваривање права на подстицај
у висини од 65 % од укупне вредности набавке
без ПДВ-а (укупна вредност опреме за коју
конкурише мора износити изнад 30.000 динара
без ПДВ-а,осим музилица , прскалица за заштиту
биља и тримера где рачун може да износи испод
наведене суме). Максималан износ подстицајних
средстава коју корисник може да оствари је до
400.000 динара.

Svi podnosioci zahteva koji podnesu ispravne
zahteve i potpunu dokumentaciju za nabavku
opreme navedene u članu 2. Pravilnika, konkurišu
za ostvarivanje prava na podsticaj u visini od 65 %
od ukupne vrednosti nabavke bez PDV-a (ukupna
vrednost opreme za koju konkuriše mora iznositi
iznad 30.000 dinara bez PDV-a,osim muzilica ,
prskalica za zaštitu bilja i trimera gde račun može
da iznosi ispod navedene sume). Maksimalan iznos
podsticajnih sredstava koju korisnik može da ostvari
je do 400.000 dinara.

Члан 5.
Поступак за остваривање права на
подстицаје покреће се захтевом лица из члана 3.
овог Правилника.
За остваривање права на подстицај за
подршку инвестицијама у физичка средства
пољопривредних газдинстава подносилац
захтева доставља следећу документацију:
• Захтев за
подстицаје за инвестицију
у физичка средства пољопривредних
газдинстава,
• фотокопију личне карте (или уколико је са
чипом - очитана)носиоца пољопривредног
газдинства
• фотокопију
извода
из
регистра
пољопривредних
газдинства
са
подацима о члановима пољопривредног
газдинства за текућу годину из Управе за
трезор(образац
бр.1),образацструктуре
биљне производње(образац бр.3)и образац
фонда зивотиња(образац бр.4)
• потврду о запослењу,уколико је носилац
газдинства запослено лице
• доказ (потврду) да се налази на евиденцији
Националне службе за запошљавање
уколико је подносилац захтева незапослено
лице
•
последњи чек пензије уколико је
подносилац захтева пензионер,
• уколико
је
подносилац
захтева
пољопривредни осигураник доставља
потврду о осигурању пољопривредника
издату од стране Пореске управе,за текућу
годину,
• рачун за предметну инвестицију издат у
периоду од 01.јануара текуће године до
дана затварања Јавног позива,

Član 5.
Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje
pokreće se zahtevom lica iz člana 3. ovog Pravilnika.
Za ostvarivanje prava na podsticaj
za podršku investicijama u fizička sredstva
poljoprivrednih gazdinstava podnosilac zahteva
dostavlja sledeću dokumentaciju:
• Zahtev za podsticaje za investiciju u fizička
sredstva poljoprivrednih gazdinstava,
• fotokopiju lične karte (ili ukoliko je sa čipom
- očitana)nosioca poljoprivrednog gazdinstva
• fotokopiju izvoda iz registra poljoprivrednih
gazdinstva
sa podacima o članovima
poljoprivrednog gazdinstva za tekuću
godinu iz Uprave za trezor(obrazac
br.1),obrazacstrukture
biljne
proizvodnje(obrazac br.3)i obrazac fonda
zivotinja(obrazac br.4)
• potvrdu o zaposlenju,ukoliko je nosilac
gazdinstva zaposleno lice
• dokaz (potvrdu) da se nalazi na evidenciji
Nacionalne službe za zapošljavanje ukoliko
je podnosilac zahteva nezaposleno lice
• poslednji ček penzije ukoliko je podnosilac
zahteva penzioner,
• ukoliko je podnosilac zahteva poljoprivredni
osiguranik dostavlja potvrdu o osiguranju
poljoprivrednika izdatu od strane Poreske
uprave,za tekuću godinu,
• račun za predmetnu investiciju izdat u
periodu od 01.januara tekuće godine do dana
zatvaranja Javnog poziva,
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отпремницу за набавку предметне
инвестиције за коју је, у складу са посебним
прописима, утврђена обавеза издавања
отпремнице,
доказ о извршеном плаћању предметне
инвестиције и то потврда о пренесу
средстава или извод, оверени од стране
банке, а у случају када је физичко лице
извршило готовинско или плаћање
картицом може се доставити само
фискални рачун,
гарантни лист за извршену набавку
предметне опреме за коју је утврђена
обавеза
издавања гарантног листа ,
односно изјаву добављача да иста не
подлеже обавези издавања гарантног
листа.

•

•

•

•

Ако је подносилац захтева предузетник
или правно лице поред документације из
става 2.овог члана доставља и :
-захтев попуњен са потписом и печатом
подносиоца захтева,
-образац оверених потписа/ОП образац/-

- Broj 9/2020

otpremnicu za nabavku predmetne investicije
za koju je, u skladu sa posebnim propisima,
utvrđena obaveza izdavanja otpremnice,
dokaz o izvršenom plaćanju predmetne
investicije i to potvrda o prenesu sredstava
ili izvod, overeni od strane banke, a u slučaju
kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili
plaćanje karticom može se dostaviti samo
fiskalni račun,
garantni list za izvršenu nabavku predmetne
opreme za koju je utvrđena obaveza izdavanja
garantnog lista , odnosno izjavu dobavljača da
ista ne podleže obavezi izdavanja garantnog
lista.
Ako je podnosilac zahteva preduzetnik ili
pravno lice pored dokumentacije iz stava
2.ovog člana dostavlja i :
-zahtev popunjen sa potpisom i pečatom
podnosioca zahteva,

-фотокопија решења о упису у АПР
-извод из Агенције за привредне регистре,
-уверење Пореске управе о измиреним
пореским дажбинама за 2019.годину,

-obrazac overenih potpisa/OP obrazac/-overen
-fotokopija rešenja o upisu u APR
-izvod iz Agencije za privredne registre,
-uverenje Poreske uprave o izmirenim poreskim
dažbinama za 2019.godinu,

Комисија задржава
право да
током
контроле
достављене
документације
и током одлучивања затражи додатну
документацију .

Komisija zadržava pravo da tokom kontrole
dostavljene dokumentacije i tokom odlučivanja
zatraži dodatnu dokumentaciju .

Члан 6.
Сва документа која се достављају уз захтев
морају бити у оригиналу или овереној копији,ако
овим правилником није прописано другачије .
Захтеви за коришћење подстицаја подносе се
по објављивању јавног позива на огласној табли
општине Пријепоље и сајту општине Пријепоље
, на адресу:

Član 6.
Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev
moraju biti u originalu ili overenoj kopiji,ako ovim
pravilnikom nije propisano drugačije .
Zahtevi za korišćenje podsticaja podnose se po
objavljivanju javnog poziva na oglasnoj tabli opštine
Prijepolje i sajtu opštine Prijepolje , na adresu:

Општина Пријепоље,
Трг браства јединства бр.1,
Пријепоље

Opština Prijepolje,
Trg brastva jedinstva br.1,
Prijepolje

оверен

са назнаком,,Комисија за доделу подстицаја за
подршку инвестицијама у физичка средства

sa naznakom,,Komisija za dodelu podsticaja
za podršku investicijama u fizička sredstva
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пољопривредних газдинстава’’.
- Непотпуни и неблаговремени захтеви као и
захтеви који су поднети од стране лица која не
испуњавају услове из Правилника одбацују се
без разматрања.

poljoprivrednih gazdinstava’’.
- Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi kao i zahtevi
koji su podneti od strane lica koja ne ispunjavaju
uslove iz Pravilnika odbacuju se bez razmatranja.

Члан 7.
Oпштинско веће именује Комисију за
доделу подстицаја за подршку инвестицијама у
физичка средства пољопривредних газдинстава
Комисија има задатак да :припреми
текст јавног позива,распише јавни позив и
објави,изврши административну обраду захтева
за одобравање подстицаја, провером података
из захтева, документације приложене уз захтев ,
након тога сачини и објави ранг листу корисника
подстицаја и упути
Општинском већу на
разматрање и усвајање.
Жалбе на ранг листу упућују се
Општинском већу у року од 8 дана од дана
објављивања листе.Општинско веће доноси
коначну одлуку о праву на коришћење подстицаја
и износу подстицаја у року од 8 дана од пријема
жалбе .
На основу одлуке из става 5. овог члана
председник општине закључује појединачне
уговоре са корисницима подстицаја у року од
15 дана од дана доношења одлуке.Уговором се
одређују међусобна права , обавезе,одговорности
уговорених страна,износ средстава и повраћај
средстава у случају ненаменског коришћења.
Сви акти у складу са овим Правилником
објављују се на званичној интернет страници
општине Пријепоље и огласној табли Oпштинске
управе.

Član 7.
Opštinsko veće
imenuje Komisiju za
dodelu podsticaja za podršku investicijama u fizička
sredstva poljoprivrednih gazdinstava
Komisija ima zadatak da :pripremi tekst
javnog poziva,raspiše javni poziv i objavi,izvrši
administrativnu obradu zahteva za odobravanje
podsticaja, proverom podataka iz zahteva,
dokumentacije priložene uz zahtev , nakon toga
sačini i objavi rang listu korisnika podsticaja i uputi
Opštinskom veću na razmatranje i usvajanje.
Žalbe na rang listu upućuju se Opštinskom
veću u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste.
Opštinsko veće donosi konačnu odluku o pravu na
korišćenje podsticaja i iznosu podsticaja u roku od 8
dana od prijema žalbe .
Na osnovu odluke iz stava 5. ovog člana
predsednik opštine zaključuje pojedinačne ugovore
sa korisnicima podsticaja u roku od 15 dana od
dana donošenja odluke.Ugovorom se određuju
međusobna prava , obaveze,odgovornosti ugovorenih
strana,iznos sredstava i povraćaj sredstava u slučaju
nenamenskog korišćenja.
Svi akti u skladu sa ovim Pravilnikom
objavljuju se na zvaničnoj internet stranici opštine
Prijepolje i oglasnoj tabli Opštinske uprave.
.
Član 8.
Korisnik podsticaja je dužan da namenski
koristi,ne otuđi i ne omogućava drugom licu
korišćenje predmeta podsticaja u roku od 3
godine od dana potpisivanja ugovora,kao i da
omogući predstavnicima opštine Prijepolje uvid u
dokumentaciju i opremu na licu mesta.

Члан 8.
Корисник подстицаја
је дужан да
наменски користи,не отуђи и не омогућава другом
лицу коришћење предмета подстицаја у року од
3 године од дана потписивања уговора,као и да
омогући представницима општине Пријепоље
увид у документацију и опрему на лицу места.
Општинско веће може да формира посебну
Комисију која има
задатак да изврши
теренску контролу набављене опреме из члана
2.правилника и поднесе Општинском већу

Opštinsko veće može da formira posebnu
Komisiju koja ima zadatak da izvrši terensku
kontrolu nabavljene opreme iz člana 2.pravilnika
i podnese Opštinskom veću izveštaj o izvršenoj

41

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE PRIJEPOLJE

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

08.09.2020. Страна 42 - Број 9/2020
извештај о извршеној контроли .

08.09.2020. Strana 42

- Broj 9/2020

kontroli .

Члан 9.

Član 9.

За техничко извршење овог Правилника
надлежано је Одељењу за привреду и ЛЕРпољопривреда , Општинске управе општине
Пријепоље.

Za tehničko izvršenje ovog Pravilnika
nadležano je Odeljenju za privredu i LERpoljoprivreda , Opštinske uprave opštine Prijepolje.

Члан 10.

Član 10.

Административне послове за спровођење
овог Правилника обавља Одељење за привреду
и ЛЕР- пољопривреда , Општинске управе
општине Пријепоље.

Administrativne poslove za sprovođenje
ovog Pravilnika obavlja Odeljenje za privredu i
LER- poljoprivreda , Opštinske uprave opštine
Prijepolje.

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у ‘’Службеном
гласнику општине Пријепоље’’.

Član 11.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog
dana od dana objavljivanja u ‘’Službenom glasniku
opštine Prijepolje’’.

Број: 320-156/20-2
Дана: 07.08.2020.године

Broj: 320-156/20-2
Dana: 07.08.2020.godine

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE
PRIJEPOLJE

Председник
Драгољуб Зиндовић

Predsednik
Dragoljub Zindović

Општинско веће општине Пријепоље на 2.
седници одржаној дана 02.09.2020. године, је на
основу члана 46. став 1.тачка 1. Закона о локалној
самоуправи, (²Службени гласник РС², бр.129/2007
, 83/2014, 101/2016 -др.закон и 47/2018), члана 62.
Статута општине Пријепоље (²Службени гласник
општине Пријепоље², бр. 3/2019) и члана 52.
Пословника Општинског већа општине Пријепоље
(²Службени гласник општине Пријепоље², бр.6/12,
1/15, 14/16 и 6/17), донело

Opštinsko veće opštine Prijepolje na 2. sednici
održanoj dana 02.09.2020. godine, je na osnovu člana 46.
stav 1.tačka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi, (²Službeni
glasnik RS², br.129/2007 , 83/2014, 101/2016 -dr.zakon
i 47/2018), člana 62. Statuta opštine Prijepolje (²Službeni
glasnik opštine Prijepolje², br. 3/2019) i člana 52.
Poslovnika Opštinskog veća opštine Prijepolje (²Službeni
glasnik opštine Prijepolje², br.6/12, 1/15, 14/16 i 6/17),
donelo
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ПРАВИЛНИК О
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У
ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ
ПРИПЛОДНИХ ГРЛА ЈАГЊАДИ И ЈУНИЦА
БРОЈ 320-156/2020-1 ОД 07.08.2020.ГОДИНЕ

PRAVILNIK O
IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O
PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU
IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA
ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH
GRLA JAGNJADI I JUNICA BROJ 320-156/20201 OD 07.08.2020.GODINE

Члан 1.

Član 1.

Наслов Правилника о подстицајима за
инвестиције у физичку имовину пољопривредног
газдинства за набавку квалитетних приплодних
грла јагњади мења се и гласи:

Naslov Pravilnika o podsticajima za
investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog
gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla
jagnjadi menja se i glasi:

„Правилник
о
подстицајима
за
инвестиције у физичку имовину пољопривредног
газдинства за набавку квалитетних приплодних
грла јагњади, јаради и јуница “.

„Pravilnik o podsticajima za investicije
u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za
nabavku kvalitetnih priplodnih grla jagnjadi, jaradi
i junica “.

Члан 2.

Član 2.

У члану 1. став 1 Правилника иза речи
: ²приплодних грла јагњади² додаје се речи : ² ,
јаради .²

U članu 1. stav 1 Pravilnika iza reči :
²priplodnih grla jagnjadi² dodaje se reči : ² , jaradi .²

У истом члану став 2. Правилника иза
речи : ² квалитетних грла - јагњади ² додају
се речи ² , јаради ² и бришу речи : ² сјеничка
оплемењена раса ².

U istom članu stav 2. Pravilnika iza reči : ²
kvalitetnih grla - jagnjadi ² dodaju se reči ² , jaradi
² i brišu reči : ² sjenička oplemenjena rasa ².

Član 3.

Члан 3.
У члану 5. став 1. тачка 5) Правилника
иза речи : ² квалитетно грло – јагње, ² додају се
речи : ² , јаре ².

U članu 5. stav 1. tačka 5) Pravilnika iza reči
: ² kvalitetno grlo – jagnje, ² dodaju se reči : ² , jare
².

У истој тачки иза речи: „ набавке за
јагњад“ додају се речи : „ , јарад“.

U istoj tački iza reči: „ nabavke za jagnjad“
dodaju se reči : „ , jarad“.

У тачки 6) истог члана иза речи речи
²приплодних грла оваца , ² додају се речи ² или
коза ²

U tački 6) istog člana iza reči reči ²priplodnih
grla ovaca , ² dodaju se reči ² ili koza ²

Тачка 7 ) се мења и гласи ² је извршена

Tačka 7 ) se menja i glasi ² je izvršena nabavka
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немају извршен упис у РГП-у морају извршити
набавку минимум 10 грла јагњади или јаради.
Цена по једном купљеном грлу може износити
до 18 000, 00 динара са ПДВ-ом.Изнад износа
од 18000,00 динара подносилац сноси трошкове
преосталог дела ²

08.09.2020. Strana 44

minimum 5 grla jagnjadi, 5 grla jaradi (za one koji
imaju u RPG-u 5 i više grla).Oni koji nemaju izvršen
upis u RGP-u moraju izvršiti nabavku minimum 10
grla jagnjadi ili jaradi. Cena po jednom kupljenom
grlu može iznositi do 18 000, 00 dinara sa PDV-om.
Iznad iznosa od 18000,00 dinara podnosilac snosi
troškove preostalog dela ²

Član 4.

Члан 4.
У члану 6. став 1. Правилника иза речи :
„ квалитетних приплодних грла јагњади“ додаје
се речи “ , јаради“.
У ставу 4.истог члана иза речи : „
квалитетних приплодних грла јагњади“ додају
се речи: “ , јаради“.

- Broj 9/2020

U članu 6. stav 1. Pravilnika iza reči : „
kvalitetnih priplodnih grla jagnjadi“ dodaje se reči “
, jaradi“.
U stavu 4.istog člana iza reči : „ kvalitetnih
priplodnih grla jagnjadi“ dodaju se reči: “ , jaradi“.

Члан 5.

Član 5.

У члану 8. став 1. Иза речи: „ квалитетних
приплодних грла јагњади“ додају се речи: “ ,
јаради“.

U članu 8. stav 1. Iza reči: „ kvalitetnih
priplodnih grla jagnjadi“ dodaju se reči: “ , jaradi“.

Član 6.

Члан 6.
У члану 9.став 1. Иза речи : „ од три године
за јагњад “ додају се речи: “ и јарад“.

U članu 9.stav 1. Iza reči : „ od tri godine za
jagnjad “ dodaju se reči: “ i jarad“.

Član 7.

Члан 7.
У члану 11.став 2. иза речи: „ набавку
јагњади “ додају се речи “ и јаради“.

U članu 11.stav 2. iza reči:
jagnjadi “ dodaju se reči “ i jaradi“.

„ nabavku

Члан 8.

Član 8.

У члану 12. овог правилника иза речи
: „Службеном гласнику општине Пријепоље“
додају се речи :“, интернет страници општине
Пријепоље и огласној табли Општинске управе
општине Пријепоље.

U članu 12. ovog pravilnika iza reči :
„Službenom glasniku opštine Prijepolje“ dodaju se
reči :“, internet stranici opštine Prijepolje i oglasnoj
tabli Opštinske uprave opštine Prijepolje.
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Члан 9.

Član 9.

Правилник о измени и допуни
Правилника о подстицајима за инвестиције у
физичку имовину пољопривредног газдинства за
набавку квалитетних приплодних грла јагњади и
јуница број 320-156/2020-1 од 07.08.2020.године
ступа на снагу даном доношења а објавиће се
у Службеном гласнику општине Пријепоље,
интернет страници општине Пријепоље и
огласној табли Општине управе општине
Пријепоље.

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika
o podsticajima za investicije u fizičku imovinu
poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih
priplodnih grla jagnjadi i junica broj 320-156/20201 od 07.08.2020.godine stupa na snagu danom
donošenja a objaviće se u Službenom glasniku
opštine Prijepolje, internet stranici opštine Prijepolje
i oglasnoj tabli Opštine uprave opštine Prijepolje.

ПРЕДСЕДНИК
ВЛАДИМИР БАБИЋ

PREDSEDNIK
VLADIMIR BABIĆ

На основу члана 46. и 47. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС“
број 129/07,83/14, 101/16,47/18),Одлуке о буџету
(“Службени гласник општине Пријепоље “ број
13/19) члана 62.Статута општине Пријепоље
(“Службени гласник општине Пријепоље “ број
3/19). и члана 52. Пословника о раду Oпштинског
већа општине Пријепоље (“Службени гласник
општине Пријепоље “ број 3/2014 , 3/2015 , 13/2016
, 5/2017 и 16/2017 ), Сагласност Министарства
пољопривреде бр. 320-40-1657/2020-09 на
Програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја општине
Пријепоље бр.320-19/2020, од 28.02.2020.године
и Закључка Општинског већа бр.06-45/2020
од 18.06.2020.године а у складу са чланом
13. Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени гласник РС”,
бр.10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016), Општинско
веће општине Пријепоље, на седници одржаној
дана 07.08.2020.године, доноси

Na osnovu člana 46. i 47. Zakona o
lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS“ broj
129/07,83/14, 101/16,47/18),Odluke o budžetu
(“Službeni glasnik opštine Prijepolje “ broj 13/19)
člana 62.Statuta opštine Prijepolje (“Službeni
glasnik opštine Prijepolje “ broj 3/19). i člana
52. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine
Prijepolje (“Službeni glasnik opštine Prijepolje “
broj 3/2014 , 3/2015 , 13/2016 , 5/2017 i 16/2017
), Saglasnost Ministarstva poljoprivrede br. 320-401657/2020-09 na Program podrške za sprovođenje
poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja
opštine Prijepolje br.320-19/2020, od 28.02.2020.
godine i Zaključka Opštinskog veća br.06-45/2020 od
18.06.2020.godine a u skladu sa članom 13. Zakona
o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
(„Službeni glasnik RS”, br.10/13, 142/14, 103/15
i 101/2016), Opštinsko veće opštine Prijepolje, na
sednici održanoj dana 07.08.2020.godine, donosi

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА
НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ
ГРЛА JАГЊАДИ И ЈУНИЦА

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA
INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU
POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA
NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH
GRLA JAGNJADI I JUNICA
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I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

I. UVODNE ODREDBE

Члан 1.

Član 1.

Овим Правилником ближе се прописују
врсте подстицаја за инвестиције у физичку
имовину пољопривредног газдинства за набавку
квалитетних приплодних грла јагњади и јуница
(у даљем тексту: подстицаји), услови и начин
остваривања права на подстицаје и максимални
износ подстицаја по кориснику.

Ovim Pravilnikom bliže se propisuju
vrste podsticaja za investicije u fizičku imovinu
poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih
priplodnih grla jagnjadi i junica (u daljem tekstu:
podsticaji), uslovi i način ostvarivanja prava
na podsticaje i maksimalni iznos podsticaja po
korisniku.

Средства за спровођење мера субвенције
јавним
нефинансијским
предузећима
и
организацијама обезбеђена су у буџету
општине Пријепоље глава 5.06,позиција
204,функционална класификација 421,економска
класификација 451.Укупан износ средстава за
ову врсте подстицаја износи:9.000.000 дин.

Sredstva za sprovođenje mera subvencije
javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
obezbeđena su u budžetu opštine Prijepolje glava
5.06,pozicija
204,funkcionalna
klasifikacija
421,ekonomska klasifikacija 451.Ukupan iznos
sredstava za ovu vrste podsticaja iznosi:9.000.000
din.

II. ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА

II. VRSTE PODSTICAJA

Члан 2.

Član 2.

Подстицаји обухватају подршку која
се односи на инвестиције у физичку имовину
пољопривредног
газдинства
за
набавку
квалитетних приплодних грла јагњади и јуница :
подршку инвестицијама за набавку квалитетних
грла-јагњади,
,,сјеничка
оплемењена
раса’’старости од 3до 6 месеци и јунице
“сименталске расе”старости од 12-24 месеца .

Podsticaji obuhvataju podršku koja se odnosi
na investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog
gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla
jagnjadi i junica : podršku investicijama za nabavku
kvalitetnih grla-jagnjadi, ,,sjenička oplemenjena
rasa’’starosti od 3do 6 meseci i junice “simentalske
rase”starosti od 12-24 meseca .

Члан 3 .

Član 3 .

Подстицајима се не надокнађују:

Podsticajima se ne nadoknađuju:

1) трошкови банкарске провизије, трошкови
јемства и слично;

1) troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i
slično;

3) трошкови
трошкови;

3) troškovi prevoza, i drugi operativni troškovi;

превоза,

и

други

оперативни

4) допринос у натури (сопствени рад и материјал);
5) набавка предметне инвестиције путем, цесије,
компензације, асигнације или на други начин који
представља гашење обавезе путем пребијања

4) doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal);
5) nabavka predmetne investicije putem, cesije,
kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji
predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja
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dugova.

III УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА
ПОДСТИЦАЈЕ

III USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA
PODSTICAJE

Члан 4.

Član 4.

Право на подстицаје остварују физичка
лица која су уписана у Регистар пољопривредних
газдинстава на подручју општине Пријепоље,
са активним статусом за текућу годину,имају
пребивалиште и баве се пољопривредном
производњом на територији општине Пријепоље.

Pravo na podsticaje ostvaruju fizička lica koja
su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava
na području opštine Prijepolje, sa aktivnim statusom
za tekuću godinu,imaju prebivalište i bave se
poljoprivrednom proizvodnjom na teritoriji opštine
Prijepolje .

Општи и посебни услови за
одобравање права на подстицаје и
исплату подстицаја

Opšti i posebni uslovi za odobravanje
prava na podsticaje i
isplatu podsticaja

Члан 5.

Član 5.

Лице из члана 4.
овог правилника
остварује право на одобравање и исплату
подстицаја ако:

Lice iz člana 4. ovog pravilnika ostvaruje
pravo na odobravanje i isplatu podsticaja ako:

1) за инвестицију за коју подноси захтев
не користи подстицаје по неком другом основу
(субвенције, подстицаји, донације), односно ако
иста инвестиција није предмет другог поступка
за коришћење подстицаја;
2) добављач и подносилац захтева не
представљају повезана лица;
Повезана лица су:
носилац и чланови
породичног
пољопривредног
газдинства,
супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници
у правој линији, крвни сродници у побочној линији
закључно са трећим степеном сродства, сродници
по тазбини до другог степена сродства, усвојилац
и усвојеник, лица између којих је извршен пренос
управљачких права и лица која су повезана у
смислу закона којим се уређује порез на добит
правних лица;

1) za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi
podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije,
podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije
predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
2) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju
povezana lica;
Povezana lica su: nosilac i članovi porodičnog
poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni
partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u
pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva,
srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva,
usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen
prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u
smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih
lica;

3) je životinja koja je predmet zahteva obeležena
i registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje
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обележена и регистрована у складу са законом
којим се уређује ветеринарство;
4) је власник животиње која је предмет
захтева
5) се квалитетно
грло-јагње, или
јуница које је предмет захтева, користи за
даљу репродукцију на свом пољопривредном
газдинству најмање три године од дана набавке
за јагњад и пет година за јуницу ;
6)
у
Регистру пољопривредних
газдинстава има пријављен сточни фонд од
најмање 10 приплодних грла оваца ,или најмање
3 грла крава и јуница на крају инвестиције
(уписанe на носиоца или члана у Регистру
пољопривредних газдинстава);
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veterinarstvo;
4) je
zahteva

vlasnik životinje koja je predmet

5) se kvalitetno grlo-jagnje, ili junica koje
je predmet zahteva, koristi za dalju reprodukciju
na svom poljoprivrednom gazdinstvu najmanje tri
godine od dana nabavke za jagnjad i pet godina za
junicu ;
6) u Registru poljoprivrednih gazdinstava
ima prijavljen stočni fond od najmanje 10 priplodnih
grla ovaca ,ili najmanje 3 grla krava i junica na kraju
investicije (upisane na nosioca ili člana u Registru
poljoprivrednih gazdinstava);

7) је извршена набавка минимум 5 грла
јагњади(за оне који имају уписано у РПГ-у 5
и више грла). Они који немају извршен упис у
РПГ-у морају извршити набавку минимум 10
грла. Цена по једном купљеном грлу може
износити до 25.000,00 дин. са ПДВ-ом. Изнад
износа од 25.000,00 динара подносилац сам
сноси трошкове преосталог дела;

7) je izvršena nabavka minimum 5 grla
jagnjadi(za one koji imaju upisano u RPG-u 5 i
više grla). Oni koji nemaju izvršen upis u RPG-u
moraju izvršiti nabavku minimum 10 grla. Cena po
jednom kupljenom grlu može iznositi do 25.000,00
din. sa PDV-om. Iznad iznosa od 25.000,00 dinara
podnosilac sam snosi troškove preostalog dela;

8) је извршена набавка до 2 грла јуница
старости од 12 -24 месеца у моменту издавања
рачуна. Цена по једном купљеном грлу може
износити до 200.000,00 дин. са ПДВ-ом. Изнад
износа од 200.000,00 динара подносилац сам
сноси трошкове преосталог дела;

8) je izvršena nabavka do 2 grla junica
starosti od 12 -24 meseca u momentu izdavanja
računa. Cena po jednom kupljenom grlu može
iznositi do 200.000,00 din. sa PDV-om. Iznad iznosa
od 200.000,00 dinara podnosilac sam snosi troškove
preostalog dela;

IV. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА
ПОДСТИЦАЈЕ

IV. NAČIN OSTVARIVANjA PRAVA NA
PODSTICAJE

Члан 6.

Član 6.

Поступак за оствaривање права на
подстицаје покреће се подношењем захтева за
одобравање права на подстицаје Комисији за
доделу подстицаја за инвестиције у физичку
имовину пољопривредног газдинства за набавку
квалитетних приплодних грла јагњади и јуница
у периоду од 30 дана од дана расписивања Јавног
позива.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje
pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje
prava na podsticaje Komisiji za dodelu podsticaja
za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog
gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla
jagnjadi i junica u periodu od 30 dana od dana
raspisivanja Javnog poziva.

Захтев поднет од стране лица које не
испуњава услове из овог Правилника, преурањен
и неблаговремен захтев, захтев са документацијом

Zahtev podnet od strane lica koje ne
ispunjava uslove iz ovog Pravilnika, preuranjen i
neblagovremen zahtev, zahtev sa dokumentacijom
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која не гласи на подносиоца захтева, односно
која је издата након истека рока за подношење
захтева, Комисија одбацује без разматрања

koja ne glasi na podnosioca zahteva, odnosno koja
je izdata nakon isteka roka za podnošenje zahteva,
Komisija odbacuje bez razmatranja

Подстицаји се одобравају по редоследу
подношења захтева док постоје расположива
средства у оквиру укупних средстава у Буџету
општине опредељених за ову намену. Ако
су захтеви поднети истог дана предност има
подносилац чији је захтев раније примљен на
писарницу. Такође, предност при додељивању
средстава има подносилац који није предходне
две године користио средства по овом основу из
буџета општине.

Podsticaji se odobravaju po redosledu
podnošenja zahteva dok postoje raspoloživa
sredstva u okviru ukupnih sredstava u Budžetu
opštine opredeljenih za ovu namenu. Ako su zahtevi
podneti istog dana prednost ima podnosilac čiji je
zahtev ranije primljen na pisarnicu. Takođe, prednost
pri dodeljivanju sredstava ima podnosilac koji nije
predhodne dve godine koristio sredstva po ovom
osnovu iz budžeta opštine.

Захтеви се подносе на адресу : Општина
Пријепоље,Трг
братства
јединства
бр.1,
Пријепоље, са назнаком,,Комисија за доделу
подстицаја за инвестиције у физичку имовину
пољопривредног
газдинства
за
набавку
квалитетних приплодних грла јагњади и јуница’’.

Zahtevi se podnose na adresu : Opština
Prijepolje,Trg bratstva jedinstva br.1, Prijepolje,
sa naznakom,,Komisija za dodelu podsticaja za
investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog
gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla
jagnjadi i junica ’’.

Члан 7.

Član 7.

Уз Захтев за одобравање права на
подстицаје подносилац захтева доставља:

Uz Zahtev za odobravanje prava na podsticaje
podnosilac zahteva dostavlja:

1) изјаву добављача да нема својство

1 izjavu dobavljača da nema svojstvo
povezanog lica sa podnosiocem zahteva;

2) фотокопију личне карте (уколико је
са чипом - очитана) носиоца пољопривредног
газдинства;

2) fotokopiju lične karte (ukoliko je sa čipom
- očitana) nosioca poljoprivrednog gazdinstva;

3) извод из регистра пољопривредних
газдинстава са подацима о члановима
пољопривредног газдинства за текућу годину из
Управе за трезор;

3) izvod iz registra poljoprivrednih
gazdinstava sa podacima o članovima poljoprivrednog
gazdinstva za tekuću godinu iz Uprave za trezor;

4) образац о пријављеном сточном фонду
-податке о врсти животиња;

4) obrazac o prijavljenom stočnom fondu
-podatke o vrsti životinja;

5) изјаву да не користи подстицаје по неком
другом основу /субвенцује,подстицаји,донације
/за предметну инвестицију;

5) izjavu da ne koristi podsticaje po nekom
drugom osnovu
/subvencuje,podsticaji,donacije /
za predmetnu investiciju;

повезаног лица са подносиоцем захтева;

6)

рачун

за

набавку

6) račun za nabavku predmetne investicije;ili

предметне
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инвестиције;или уговор о купопродаји оверен код
нотара за набавку јуница од физичког лица које
има регистровано пољопривредно газдинство

ugovor o kupoprodaji overen kod notara za nabavku
junica od fizičkog lica koje ima registrovano
poljoprivredno gazdinstvo

7) отпремницу за набавку предметне
инвестиције за коју је у складу са посебним
прописима
утврђена
обавеза
издавања
отпремнице;

7) otpremnicu za nabavku predmetne
investicije za koju je u skladu sa posebnim
propisima utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;

8)доказ о извршеном плаћању предметне
инвестиције и то потврда о пренесу средстава
или извод из банке, а у случају када је физичко
лице извршило готовинско или плаћање картицом
може се доставити само фискални рачун;

8) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne
investicije i to potvrda o prenesu sredstava ili izvod
iz banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo
gotovinsko ili plaćanje karticom može se dostaviti
samo fiskalni račun;

9) извод из матичне евиденције за
животиње;

9) izvod iz matične evidencije za životinje;

10) уверење о здравственом стању
животиња, оверено од стране надлежног
ветеринарског инспектора;

10) uverenje o zdravstvenom stanju životinja,
overeno od strane nadležnog veterinarskog
inspektora;

11) уверење о пореклу и производним
особинама квалитетног приплодног грла /
педигре/-доставља се накнадно кад изда
Министарство пољопривреде’’.

11) uverenje o poreklu i proizvodnim
osobinama kvalitetnog priplodnog grla /pedigre/dostavlja se naknadno kad izda Ministarstvo
poljoprivrede’’.

Члан 8.

Član 8.

Oпштинско веће именује Комисију за
доделу подстицаја за инвестиције у физичку
имовину пољопривредног газдинства за набавку
квалитетних приплодних грла јагњади и јуница.

Opštinsko veće
imenuje Komisiju za
dodelu podsticaja za investicije u fizičku imovinu
poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih
priplodnih grla jagnjadi i junica.

Комисија има задатак да припреми
текст јавног позива,распише јавни позив и
објави,изврши административну обраду захтева
за одобравање подстицаја, провером података
из захтева, документације приложене уз захтев ,
након тога сачини и објави ранг листу корисника
подстицаја и упути
Општинском већу на
разматрање и усвајање.

Komisija ima zadatak da pripremi tekst
javnog poziva,raspiše javni poziv i objavi,izvrši
administrativnu obradu zahteva za odobravanje
podsticaja, proverom podataka iz zahteva,
dokumentacije priložene uz zahtev , nakon toga
sačini i objavi rang listu korisnika podsticaja i uputi
Opštinskom veću na razmatranje i usvajanje.

Жалбе на ранг листу упућују се
Општинском већу у року од 8 дана од дана
објављивања листе.

Žalbe na rang listu upućuju se Opštinskom
veću u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste.
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Општинско веће доноси коначну одлуку
о праву на коришћење подстицаја и износу
подстицаја у року од 8 дана од пријема жалбе .

Opštinsko veće donosi konačnu odluku o
pravu na korišćenje podsticaja i iznosu podsticaja u
roku od 8 dana od prijema žalbe .

На основу одлуке из става 4. овог члана
председник општине закључује појединачне
уговоре са корисницима подстицаја у року од
15 дана од дана доношења одлуке.Уговором се
одређују међусобна права , обавезе,одговорности
уговорених страна,износ средстава и повраћај
средстава у случају ненаменског коришћења.

Na osnovu odluke iz stava 4. ovog člana
predsednik opštine zaključuje pojedinačne ugovore
sa korisnicima podsticaja u roku od 15 dana od
dana donošenja odluke.Ugovorom se određuju
međusobna prava , obaveze,odgovornosti ugovorenih
strana,iznos sredstava i povraćaj sredstava u slučaju
nenamenskog korišćenja.

Сви акти у складу са овим Правилником
објављују се на званичној интернет страници
општине Пријепоље и огласној табли Oпштинске
управе.

Svi akti u skladu sa ovim Pravilnikom
objavljuju se na zvaničnoj internet stranici opštine
Prijepolje i oglasnoj tabli Opštinske uprave.

Члан 9.

Član 9.

Корисник подстицаја је обавезан да
наменски користи, не отуђује и не омогућава
другом лицу коришћење предмета подстицаја у
року од три године за јагњад односно пет година
за јуницу од дана исплате подстицаја.

Korisnik podsticaja je obavezan da namenski
koristi, ne otuđuje i ne omogućava drugom licu
korišćenje predmeta podsticaja u roku od tri godine
za jagnjad odnosno pet godina za junicu od dana
isplate podsticaja.

У случају угинућа или принудног клања
у периоду из члана 5. став 1 тачка 5. овог
Правилника, корисник подстицаја није дужан
да врати подстицајна средства ако у року од
30 дана од дана угинућа или принудног клања,
општинској управи- Служби за пољопривреду
исто пријави и достави доказ издат од стране
надлежне ветеринарске службе.

U slučaju uginuća ili prinudnog klanja u
periodu iz člana 5. stav 1 tačka 5. ovog Pravilnika,
korisnik podsticaja nije dužan da vrati podsticajna
sredstva ako u roku od 30 dana od dana uginuća
ili prinudnog klanja, opštinskoj upravi- Službi za
poljoprivredu isto prijavi i dostavi dokaz izdat od
strane nadležne veterinarske službe.

Корисник подстицаја је дужан да
представницима општине Пријепоље омогући
контролу на лицу места и увид у релевантну
документацију у периоду од три односно пет
година од дана исплате подстицаја.

Korisnik
podsticaja
je
dužan
da
predstavnicima opštine Prijepolje omogući kontrolu
na licu mesta i uvid u relevantnu dokumentaciju u
periodu od tri odnosno pet godina od dana isplate
podsticaja.

Члан 10.

Član 10.

Сва документа која се достављају уз
захтев морају да гласе на подносиоца захтева и
прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако
овим Правилником није прописано другачије.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev
moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u
originalu ili overenoj kopiji, ako ovim Pravilnikom
nije propisano drugačije.
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Члан 11.

Član 11.

Подстицаји се утврђују у износу од 80%
без ПДВ-а, вредности реализоване прихватљиве
инвестиције.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 80% bez
PDV-a, vrednosti realizovane prihvatljive investicije.

Укупан износ средстава за ову меру
oпредељен је у буџету општине за текућу годину
а један корисник подстицаја може да оствари
износ до 300.000,00 динара за набавку јагњади
или 400.000,00 динара за набавку јуница.

Ukupan iznos sredstava za ovu meru
opredeljen je u budžetu opštine za tekuću godinu a
jedan korisnik podsticaja može da ostvari iznos do
300.000,00 dinara za nabavku jagnjadi ili 400.000,00
dinara za nabavku junica.

Члан 12.

Član 12.

Овај Правилник ступа на снагу првог
наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Пријепоље”.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog
narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom
glasniku opštine Prijepolje”.

Број: 320-/156/2020-1.год				
Дана:07.08.2020.године

Broj: 320-/156/2020-1.god				
Dana:07.08.2020.godine
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE
PRIJEPOLjE

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
Председник општинског већа
Драгољуб Зиндовић

Predsednik opštinskog veća
Dragoljub Zindović

Општинско веће општине Пријепоље је
на 2. седници, одржаној дана: 07. 09.2020. године,
на писмени захтев начелника Општинске управе,
Белмира Мујезиновић, а на основу члана 46. став 1.
тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016др.закон и 47/2018), члана 62. став 12 Статута
општине Пријепоље („Службени гласник општине
Пријепоље, бр. 3/2019), члана 49., члана 51. став
1. тачка 2., члана 53. и 54. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016,
113/2017, 95/2018 и 113/2017-др закон), члана 14. став
7. Пословника Општинског већа општине Пријепоље
(„Службени гласник општине Пријепоље“, бр. 6/2012,
1/2015, 14/2016 и 6/2017), донело

Opštinsko veće opštine Prijepolje je na 2. sednici,
održanoj dana: 07. 09.2020. godine, na pismeni zahtev
načelnika Opštinske uprave, Belmira Mujezinović, a
na osnovu člana 46. stav 1. tačka 7. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/2014dr.zakon i 101/2016-dr.zakon i 47/2018), člana 62. stav
12 Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine
Prijepolje, br. 3/2019), člana 49., člana 51. stav 1. tačka
2., člana 53. i 54. Zakona o zaposlenima u autonomnim
pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni
glasnik RS“, br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017dr zakon), člana 14. stav 7. Poslovnika Opštinskog veća
opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“,
br. 6/2012, 1/2015, 14/2016 i 6/2017), donelo
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РЕШЕЊЕ

R E Š E Nj E

О ПРЕСТАНКУ РАДА НА ПОЛОЖАЈУ
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU
NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINE PRIJEPOLjE

I

I

Белмиру
Мујезиновићу,
начелнику
Општинске управе општине Пријепоље, постављеног
решењем Општинског већа општине Пријепоље,
број: 112-88/19 од 30.09.2019. године, престаје рад
на положају начелника Општинске управе општине
Пријепоље, на основу писмене оставке, број: 112254/20 од 04.09.2020. године.

Belmiru Mujezinoviću, načelniku Opštinske
uprave opštine Prijepolje, postavljenog rešenjem
Opštinskog veća opštine Prijepolje, broj: 112-88/19 od
30.09.2019. godine, prestaje rad na položaju načelnika
Opštinske uprave opštine Prijepolje, na osnovu pismene
ostavke, broj: 112-254/20 od 04.09.2020. godine.
II

II
Обавезује се Општинска управа општине
Пријепоље да поступи у складу са чланом 54. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе.

Obavezuje se Opštinska uprava opštine
Prijepolje da postupi u skladu sa članom 54. Zakona o
zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama
lokalne samouprave.

III

III
Решење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Пријепоље“.

Rešenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Prijepolje“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

OBRAZLOŽENjE

Одредбама члана 46. став 1. тачка 7. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон
и 47/2018) и члана 62. став 12 Статута општине
Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље,
бр. 3/2019), прописано је да начелника Општинске
управе поставља Општинско веће на мандатни период
од 5 година.

Odredbama člana 46. stav 1. tačka 7. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07,
83/2014-dr.zakon i 101/2016-dr.zakon i 47/2018) i člana
62. stav 12 Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik
opštine Prijepolje, br. 3/2019), propisano je da načelnika
Opštinske uprave postavlja Opštinsko veće na mandatni
period od 5 godina.

У складу са наведеним одредбама,
Општинско веће општине Пријепоље је на седници
одржаној дана: 30.09.2019. године за в. д. начелника
Општинске управе општине Пријепоље, поставило
Белмира Мујезиновића, дипломираног правника из
Пријепоља.

U skladu sa navedenim odredbama, Opštinsko
veće opštine Prijepolje je na sednici održanoj dana:
30.09.2019. godine za v. d. načelnika Opštinske uprave
opštine Prijepolje, postavilo Belmira Mujezinovića,
diplomiranog pravnika iz Prijepolja.
Članom 51. stav 1. tačka 2. Zakona o
zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama
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Чланом 51. став 1. тачка 2. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.
21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др закон),
прописано је да службенику рад на положају престаје
подношењем писмене оставке.

lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/2016,
113/2017, 95/2018 i 113/2017-dr zakon), propisano je
da službeniku rad na položaju prestaje podnošenjem
pismene ostavke.

Како је именовани, дана: 04.09.2020. године,
Општинском већу општине Пријепоље, поднео
писмену оставку, број: 112- 254/20 на место начелника
Општинске управе општине Пријепоље, Општинско
веће је једногласно одлучило као у диспозитиву
решења.

Kako je imenovani, dana: 04.09.2020. godine,
Opštinskom veću opštine Prijepolje, podneo pismenu
ostavku, broj: 112- 254/20 na mesto načelnika Opštinske
uprave opštine Prijepolje, Opštinsko veće je jednoglasno
odlučilo kao u dispozitivu rešenja.

На основу члана 54. став 1. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.
21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др закон),
службеник коме је престао рад на положају из разлога
утврђених чланом 51.тач. 1), 2) и 10) овог закона има
право да код послодавца буде распоређен на друго
радно место за које испуњава услове.

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o
zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama
lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/2016,
113/2017, 95/2018 i 113/2017-dr zakon), službenik
kome je prestao rad na položaju iz razloga utvrđenih
članom 51.tač. 1), 2) i 10) ovog zakona ima pravo da kod
poslodavca bude raspoređen na drugo radno mesto za
koje ispunjava uslove.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се покренути управни спор
пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана
достављања решења.

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv
ovog rešenja može se pokrenuti upravni spor pred
nadležnim sudom, u roku od 30 dana od dana dostavljanja
rešenja.

Решење доставити: Белмиру Мујезиновићу,
Општинској управи и архиви Општинског већа
општине Пријепоље.

Rešenje dostaviti: Belmiru Mujezinoviću,
Opštinskoj upravi i arhivi Opštinskog veća opštine
Prijepolje.

Број: 112-254/20
Дана: 07. 09.2020.
						
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Broj: 112-254/20
Dana: 07. 09.2020.
						
OPŠTINSKO VEĆE
PREDSEDNIK
Vladimir Babić

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Бабић

На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон
и 47/2018), члана 62. став 12 Статута општине
Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље,
бр. 3/2019), члана 14. став 7. Пословника Општинског
већа општине Пријепоље („Службени гласник
општине Пријепоље“, бр. 6/2012, 1/2015, 14/2016 и
6/2017), Општинско веће општине Пријепоље, на 2.
седници, одржаној дана 07. 09.2020. године, донело је

Na osnovu člana 46. stav 1. tačka 7. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07,
83/2014-dr.zakon i 101/2016-dr.zakon i 47/2018),
člana 62. stav 12 Statuta opštine Prijepolje („Službeni
glasnik opštine Prijepolje, br. 3/2019), člana 14. stav 7.
Poslovnika Opštinskog veća opštine Prijepolje („Službeni
glasnik opštine Prijepolje“, br. 6/2012, 1/2015, 14/2016 i
6/2017), Opštinsko veće opštine Prijepolje, na 2. sednici,
održanoj dana 07. 09.2020. godine, donelo je
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РЕШЕЊЕ

R E Š E Nj E

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

O POSTAVLjENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI
NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE
PRIJEPOLjE

I

I

Поставља се Миодраг Ћубић, дипломирани
правник из Пријепоља, за вршиоца дужности
начелника Општинске управе општине Пријепоље на
период од три месеца.

Postavlja se Miodrag Ćubić, diplomirani pravnik
iz Prijepolja, za vršioca dužnosti načelnika Opštinske
uprave opštine Prijepolje na period od tri meseca.

II

II

Решење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Пријепоље“.

Rešenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Prijepolje“.

Решење доставити: Миодрагу Ћубићу,
Општинској управи, и архиви Општинског већа
општине Пријепоље.

Rešenje dostaviti: Miodragu Ćubiću, Opštinskoj
upravi, i arhivi Opštinskog veća opštine Prijepolje.

Број: 112-255//20
Дана: 07.09.2020.године
						
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Broj: 112-255//20
Dana: 07.09.2020.godine
						
OPŠTINSKO VEĆE

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Бабић

PREDSEDNIK
Vladimir Babić
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