СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Година: XVII
Број: 2/2019

Пријепоље,
20. 02. 2019.

Бесплатан примерак.
Гласник излази на српском и
босанском језику.

SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE PRIJEPOLJE

Godina: XVII
Broj: 2/2019

Prijepolje,
20. 02. 2019.

Besplatni primerak.
Glasnik izlazi na srpskom i
bosanskom jeziku.

Скупштина општине Пријепоље, на основу члана
46, 51б. Закона о планирању и изградњи (“Службени
гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 83/2018), члана 31,32.
Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Сл.ГЛ.РС“ бр. 64/2015), члана 39. Статута општине
Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље“,
број 4/09, 12/2014 и 19/16) и Мишљења Комисије за
планове број 63/2018 од дана 13.12.2018.године, на седници одржаној 13.02.2019.године, донела је

Skupština opštine Prijepolje, na osnovu člana 46, 51b.
Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“,
broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11,
121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 83/2018), člana 31,32. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i
urbanističkog planiranja („Sl.GL.RS“ br. 64/2015), člana
39. Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine
Prijepolje“, broj 4/09, 12/2014 i 19/16) i Mišljenja Komisije za planove broj 63/2018 od dana 13.12.2018.godine, na
sednici održanoj 13.02.2019.godine, donela je

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИЈЕПОЉЕ И БРОДАРЕВО

ODLUKU
O IZMENI I DOPUNI PLANA GENERALNE REGULACIJE PRIJEPOLjE I BRODAREVO

Члан 1.

Član 1.

Овом одлуком приступа се измени и допуни Плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево (Сл.
гласник општине Пријепоље бр. 5/2014 и 6/2014), (у
даљем тексту: Плана генералне регулације).

Ovom odlukom pristupa se izmeni i dopuni Plana generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo (Sl.glasnik opštine
Prijepolje br. 5/2014 i 6/2014), (u daljem tekstu: Plana generalne regulacije).

Члан 2.

Član 2.

Услови и смернице од значаја за израду (измену и
допуну), Плана саджани су у планским документима
вишег реда „Просторном план општине Пријепоље“
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број 3/2011)
и Плану генералне регулације Пријепоље и Бродарево
(„Сл.гласник општине Пријепоље бр. 5/2014 и 6/2014).

Uslovi i smernice od značaja za izradu (izmenu i dopunu), Plana sadžani su u planskim dokumentima višeg reda
„Prostornom plan opštine Prijepolje“ („Službeni glasnik
opštine Prijepolje“, broj 3/2011) i Planu generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo („Sl.glasnik opštine Prijepolje
br. 5/2014 i 6/2014).

Члан 3.

Član 3.

Овом одлуком утврђује се оквирна, односно прелиминарна граница обухвата Плана, а коначна граница
обухвата Плана дефинисаће се Нацртом плана.
Оквиран обухват Плана чине кат. парцеле број
2822/18, 2822/19 и 2806/5 К.О.Пријепоље.

Ovom odlukom utvrđuje se okvirna, odnosno preliminarna granica obuhvata Plana, a konačna granica obuhvata Plana definisaće se Nacrtom plana.
Okviran obuhvat Plana čine kat. parcele broj 2822/18,
2822/19 i 2806/5 K.O.Prijepolje.

Члан 4.

Član 4.

Визија уређења планског подручја је стварање
адекватних услова за изградњу и уређење предметног
простора у оквиру обухвата Плана, као и заштита постојећих природних и културних вредности.
Парцеле бр,2822/18 и 2822/19 К.О.Пријепоље се
према катастарском стању директно граниче са парцелом пута (кат.пар. бр. 2806/5), али како је она делом намењена и за радну зону, парцеле бр. 2822/18 и
2822/19 немају у формалном смислу обезбеђен директан приступ јавној површини.

Vizija uređenja planskog područja je stvaranje adekvatnih uslova za izgradnju i uređenje predmetnog prostora u
okviru obuhvata Plana, kao i zaštita postojećih prirodnih i
kulturnih vrednosti.
Parcele br,2822/18 i 2822/19 K.O.Prijepolje se prema
katastarskom stanju direktno graniče sa parcelom puta
(kat.par. br. 2806/5), ali kako je ona delom namenjena i za
radnu zonu, parcele br. 2822/18 i 2822/19 nemaju u formalnom smislu obezbeđen direktan pristup javnoj površini.
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Циљ измене Плана, је стварање правних услова за
изградњу саобраћајног прикључка на државни пут IV
реда бр.23, за шта је неопходна корекција позиције регулационе линије, а за потребе прикључења станице за
снадбевање моторних возила горивом, те привођење
парцела планираној намени.

Cilj izmene Plana, je stvaranje pravnih uslova za izgradnju saobraćajnog priključka na državni put IV reda br.23,
za šta je neophodna korekcija pozicije regulacione linije, a
za potrebe priključenja stanice za snadbevanje motornih
vozila gorivom, te privođenje parcela planiranoj nameni.

Члан 5.

Član 5.

За израду предметног Плана прибавиће се катастарско топографски планови.

Za izradu predmetnog Plana pribaviće se katastarsko
topografski planovi.

Члан 6.

Član 6.

Средства за измену и допуну Плана обезбедиће инвеститор „ДЕКОР Инвест” д.о.о., Прибој, из сопственог буџета.

Sredstva za izmenu i dopunu Plana obezbediće investitor „DEKOR Invest” d.o.o., Priboj, iz sopstvenog budžeta.

Члан 7.

Član 7.

Ефективни рок за израду Нацрта измена и допуна
Плана је пет месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Efektivni rok za izradu Nacrta izmena i dopuna Plana je
pet meseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

Члан 8.

Član 8.

У складу са чланом 51 б Закона о планирању и изградњи, у скраћеном поступку измена и допуна планског документа не спроводи се поступак раног јавног
увида.

U skladu sa članom 51 b Zakona o planiranju i izgradnji, u skraćenom postupku izmena i dopuna planskog dokumenta ne sprovodi se postupak ranog javnog uvida.

Члан 9.

Član 9.

Пре излагања на јавни увид Нацрт измена и допуна
Плана, подлеже стручној контроли Комисије за планове Општине Пријепоље. О извршеној стручној контроли сачињава се извештај који садржи податке о извршеној контроли са свим примедбама и мишљењима
надежног органа односно Комисије за планове о свакој
примедби.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 15 дана од дана
оглашавања, при чему се оглашавају подаци о времену
и месту излагања Плана на јавни увид, начин на који
заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације које су
од значаја за јавни увид.

Pre izlaganja na javni uvid Nacrt izmena i dopuna Plana, podleže stručnoj kontroli Komisije za planove Opštine
Prijepolje. O izvršenoj stručnoj kontroli sačinjava se izveštaj koji sadrži podatke o izvršenoj kontroli sa svim primedbama i mišljenjima nadežnog organa odnosno Komisije za planove o svakoj primedbi.

Члан 10.

Član 10.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Пријепоље“.
Број: 350-8/19
Дана: 13.02.2019. године
Приjeпoљe
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Стана Марковић

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Prijepolje“.
Broj: 350-8/19
Dana: 13.02.2019. godine
P r i j e p o lj e
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PRIJEPOLJE
PREDSEDNIK
Stana Marković

Izlaganje Plana na javni uvid oglašava se u dnevnom
listu i lokalnom listu i traje 15 dana od dana oglašavanja,
pri čemu se oglašavaju podaci o vremenu i mestu izlaganja
Plana na javni uvid, način na koji zainteresovana pravna i
fizička lica mogu dostaviti primedbe na Plan, kao i druge
informacije koje su od značaja za javni uvid.
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Скупштина општине Пријепоље, на основу члана
46. Закона о планирању и изградњи (“Службени
гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 83/2018), члана 31,32.
Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Сл.ГЛ.РС“ бр. 64/2015), члана 39. Статута општине
Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље“,
број 4/09) и Мишљења Комисије за планове број
63/2018 од дана 13.12.2018.године, на седници
одржаној 13.02.2019.године, донела је

Skupština opštine Prijepolje, na osnovu člana 46. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, broj
72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12,
42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/2013 – odluka
US, 132/2014 i 83/2018), člana 31,32. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i
urbanističkog planiranja („Sl.GL.RS“ br. 64/2015), člana
39. Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine
Prijepolje“, broj 4/09) i Mišljenja Komisije za planove
broj 63/2018 od dana 13.12.2018.godine, na sednici održanoj 13.02.2019.godine, donela je

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за МХЕ „Липовица” и МХЕ „Вир”
у општини Пријепоље

ODLUKU
O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE
za MHE „Lipovica” i MHE „Vir”
u opštini Prijepolje

Члан 1.

Član 1.

Овом одлуком приступа се изради Плана детаљне
регулације за две мале хидроелектране МХЕ „Липовица" и МХЕ „Вир” у К.О. Дивци и К.О. Сопотница,
општина Пријепоље, (у даљем тексту: План детаљне
регулације).

Ovom odlukom pristupa se izradi Plana detaljne regulacije za dve male hidroelektrane MHE „Lipovica" i MHE
„Vir” u K.O. Divci i K.O. Sopotnica, opština Prijepolje, (u
daljem tekstu: Plan detaljne regulacije).

Члан 2.

Član 2.

Услови и смернице од значаја за израду Плана саджани су у планском документу вишег реда „Просторни план општине Пријепоље“ („Службени гласник
општине Пријепоље“, број 3/2011).
Према Просторном плану општине Пријепоље
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број 3/2011),
као плану вишег реда, израда Планова детаљне регулације предвиђа се за изградњу малих хидроелектрана
(МХЕ), које нису обухваћене Катастром малих хидроелектрана Србије, као ни сагласностима надлежног министрства енергетике и других надлежних министарстава и институција у вези са локацијом и максималним искоришћењем енергетског потенцијала водотока,
укључујући МХЕ „Липовица” и МХЕ „Вир”.

Uslovi i smernice od značaja za izradu Plana sadžani su
u planskom dokumentu višeg reda „Prostorni plan opštine Prijepolje“ („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj
3/2011).

Члан 3.

Član 3.

Овом одлуком утврђује се оквирна, односно прелиминарна граница обухвата Плана, а коначна граница
обухвата Плана дефинисаће се Нацртом плана.
Оквиран обухват Плана чине кат. парцеле број
1792, 1337, 1326, 1327, 1328, 1358, 1359, 1360/2, 1360/1,
1808, 1363, 1364, 1807 и 1302 К.О. Сопотница и 1970/1,
1970/2, 1967/2, 1967/1, 1965/2,1965/1, 1988, 1868/1, 2042
К.О. Дивци.

Ovom odlukom utvrđuje se okvirna, odnosno preliminarna granica obuhvata Plana, a konačna granica obuhvata Plana definisaće se Nacrtom plana.

Prema Prostornom planu opštine Prijepolje („Službeni
glasnik opštine Prijepolje“, broj 3/2011), kao planu višeg
reda, izrada Planova detaljne regulacije predviđa se za
izgradnju malih hidroelektrana (MHE), koje nisu obuhvaćene Katastrom malih hidroelektrana Srbije, kao ni
saglasnostima nadležnog ministrstva energetike i drugih
nadležnih ministarstava i institucija u vezi sa lokacijom i
maksimalnim iskorišćenjem energetskog potencijala vodotoka, uključujući MHE „Lipovica” i MHE „Vir”.

Okviran obuhvat Plana čine kat. parcele broj 1792, 1337,
1326, 1327, 1328, 1358, 1359, 1360/2, 1360/1, 1808, 1363,
1364, 1807 i 1302 K.O. Sopotnica i 1970/1, 1970/2, 1967/2,
1967/1, 1965/2,1965/1, 1988, 1868/1, 2042 K.O. Divci.
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Члан 4.

Član 4.

Визија уређења планског подручја је стварање
адекватних услова за изградњу и уређење предметног
простора у оквиру обухвата Плана, као и заштита постојећих природних и културних вредности.
У оквиру обухвата Плана неопходно је дати све потребне урбанистичке параметре за изградњу, уз поштовање следећих принципа планирања, коришћења
и уређења земљишта:
- планирање уз заштиту и унапређење коришћења
земљишта у циљу одрживог развоја,
- минималне интервенције у простору у смислу деградације предметног подручја,
- заштита и примена еколошких принципа у пројектовању и изградњи.
Циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја су постизање рационалне организације и уређења планског подручја, усклађивањем
његовог коришћења са могућностима и ограничењима
дате локације.

Vizija uređenja planskog područja je stvaranje adekvatnih uslova za izgradnju i uređenje predmetnog prostora u
okviru obuhvata Plana, kao i zaštita postojećih prirodnih i
kulturnih vrednosti.

Члан 5.

Član 5.

За израду предметног Плана прибавиће се катастарско топографски планови.

Za izradu predmetnog Plana pribaviće se katastarsko
topografski planovi.

Члан 6.

Član 6.
Plan detaljne regulacije sadrži tekstualni i grafički deo.
Tekstualni deo plana sadrži opšti deo i planski deo sa pravilima uređenja i pravilima građenja. Izrađuje se u analognom i digitalnom obliku.
Plan detaljne regulacije sadrži :
1)granice plana i obuhavt građevinskog područja, podelu prostora na posebne celine i zone;
2) detaljnu namenu zemljišta;
3) regulacione linije ulica i javnih površina i gređevinske linije sa elementima za obeležavanje na geodetskoj
podlozi;
4) nivelacione kote ulica i javnih površina (nivelacioni
plan);
5) popis parcela i opis lokacije za javne površine, sadržaje i objekte
6) koridore i kapacitete za saobraćajnu, energetsku, komunalnu i drugu infrastrukturu;
7) mere zaštite kulturno - istorijskih spomenika i zaštićenih prirodnih celina;
8) lokacije za koje se obavezno izrađuje urbanistički
projekat ili raspisuje konkurs;
9) pravila uređenja i građenja po celinama i zonama;
10) druge elemnte značajne za sprovođenje plana detaljne regulacije.

План детаљне регулације садржи текстуални и графички део. Текстуални део плана садржи општи део
и плански део са правилима уређења и правилима
грађења. Израђује се у аналогном и дигиталном облику.
План детаљне регулације садржи :
1)границе плана и обухавт грађевинског подручја,
поделу простора на посебне целине и зоне;
2) детаљну намену земљишта;
3) регулационе линије улица и јавних површина и
гређевинске линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози;
4) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
5) попис парцела и опис локације за јавне површине, садржаје и објекте
6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
7) мере заштите културно - историјских споменика
и заштићених природних целина;
8) локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс;
9) правила уређења и грађења по целинама и зонама;
10) друге елемнте значајне за спровођење плана детаљне регулације.

U okviru obuhvata Plana neophodno je dati sve potrebne urbanističke parametre za izgradnju, uz poštovanje sledećih principa planiranja, korišćenja i uređenja zemljišta:
- planiranje uz zaštitu i unapređenje korišćenja zemljišta u cilju održivog razvoja,
- minimalne intervencije u prostoru u smislu degradacije predmetnog područja,
- zaštita i primena ekoloških principa u projektovanju
i izgradnji.
Ciljevi planiranja, korišćenja, uređenja i zaštite planskog područja su postizanje racionalne organizacije i uređenja planskog područja, usklađivanjem njegovog korišćenja sa mogućnostima i ograničenjima date lokacije.
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Члан 7.
План детаљне регулације представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијских
услова, грађевинских дозвола и израду урбанистиччко-техничких докумената.
Члан 8.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће инвеститор „HYDROPOWER BGD” д.о.о., Проте Матеје 60/5, Београд, из сопственог буџета.
Члан 9.
Ефективни рок за израду Нацрта Плана детаљне регулације је шест месеци од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 10.
После доношења ове Одлуке, носилац израде Плана - општина Пријепоље, организоваће упознавање
јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана,
могућим решењем за развој просторне целине, као и
ефектима планирања, у поступку оглашавања раног
јавног увида.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у
електронском облику на интернет страници локалне
самоуправе и на интернет страници доносиоца Плана
и траје 15 дана од дана објављивања.
Члан 11.
Пре излагања на јавни увид План детаљне регулације подлеже стручној контроли Комисије за планове
Општине Пријепоље. О извршеној стручној контроли
сачињава се извештај који садржи податке о извршеној контроли са свим примедбама и мишљењима надежног органа односно Комисије за планове о свакој
примедби.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 30 дана од дана
оглашавања, при чему се оглашавају подаци о времену
и месту излагања Плана на јавни увид, начин на који
заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације које су
од значаја за јавни увид.
Члан 12.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Пријепоље“.

Član 7.
Plan detaljne regulacije predstavljaće planski osnov za
izdavanje informacije o lokaciji, lokacijskih uslova, građevinskih dozvola i izradu urbanističčko-tehničkih dokumenata.
Član 8.
Sredstva za izradu plana detaljne regulacije obezbediće investitor „HYDROPOWER BGD” d.o.o., Prote Mateje
60/5, Beograd, iz sopstvenog budžeta.
Član 9.
Efektivni rok za izradu Nacrta Plana detaljne regulacije
je šest meseci od dana stupanja na snagu ove odluke.
Član 10.
Posle donošenja ove Odluke, nosilac izrade Plana - opština Prijepolje, organizovaće upoznavanje javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade Plana, mogućim rešenjem
za razvoj prostorne celine, kao i efektima planiranja, u postupku oglašavanja ranog javnog uvida.
Rani javni uvid oglašava se sedam dana pre otpočinjanja uvida, u sredstvima javnog informisanja i u elektronskom obliku na internet stranici lokalne samouprave i na
internet stranici donosioca Plana i traje 15 dana od dana
objavljivanja.
Član 11.
Pre izlaganja na javni uvid Plan detaljne regulacije podleže stručnoj kontroli Komisije za planove Opštine Prijepolje. O izvršenoj stručnoj kontroli sačinjava se izveštaj
koji sadrži podatke o izvršenoj kontroli sa svim primedbama i mišljenjima nadežnog organa odnosno Komisije za
planove o svakoj primedbi.
Izlaganje Plana na javni uvid oglašava se u dnevnom
listu i lokalnom listu i traje 30 dana od dana oglašavanja,
pri čemu se oglašavaju podaci o vremenu i mestu izlaganja
Plana na javni uvid, način na koji zainteresovana pravna i
fizička lica mogu dostaviti primedbe na Plan, kao i druge
informacije koje su od značaja za javni uvid.
Član 12.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Prijepolje“.

Број: 350-7/19
Дана: 13.02.2019. године
Приjeпoљe

Broj: 350-7/19
Dana: 13.02.2019. godine
P r i j e p o lj e

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Стана Марковић
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Скупштинa oпштинe Приjeпoљe, нa сeдници oдржaнoj дaнa 13.02.2019.гoдинe, нa прeдлoг Oпштинскoг
вeћa oпштинe Приjeпoљe, a нa oснoву члaнa 32. стaв
1. тaчкa 9. Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви („Службeни
глaсник РС”, брoj 129/07, 83/2014-др.зaкoн, 101/2016-др.
зaкoн и 47/2018), члaнa 116. стaв 5. Зaкoнa o oснoвaмa
систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa („Службeни глaсник
РС”, брoj 88/2017 и 27/2018-др зaкoн) и члaнa 39. стaв
1. тaчкa 10. Стaтутa oпштинe Приjeпoљe („Службeни
глaсник oпштинe Приjeпoљe”, брoj 4/2009,12/2014 и
19/2016), дoнeлa je

Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj dana
13.02.2019.godine, na predlog Opštinskog veća opštine
Prijepolje, a na osnovu člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, broj 129/07,
83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), člana
116. stav 5. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017 i 27/2018-dr
zakon) i člana 39. stav 1. tačka 10. Statuta opštine Prijepolje
(„Službeni glasnik opštine Prijepolje”, broj 4/2009,12/2014
i 19/2016), donela je

РEШEЊE
O РAЗРEШEЊУ И ИMEНOВAЊУ ЧЛAНA
ШКOЛСКOГ OДБOРA OСНOВНE ШКOЛE
"СВETOЗAР MAРКOВИЋ" БРOДAРEВO

R E Š E Nj E
O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SVETOZAR
MARKOVIĆ" BRODAREVO

I

I

Рaзрeшaвa сe дужнoсти члaн Шкoлскoг oдбoрa
Oснoвнe шкoлe "Свeтoзaр Maркoвић" Брoдaрeвo
имeнoвaн рeшeњeм Скупштинe oпштинe Приjeпoљe,
брoj 020-80/2018 oд 26.09.2018. гoдинe и тo:
-Ибрo Mуjeзинoвић, прeдстaвник Сaвeтa рoдитeљa.

Razrešava se dužnosti član Školskog odbora Osnovne škole "Svetozar Marković" Brodarevo imenovan rešenjem Skupštine opštine Prijepolje, broj 020-80/2018 od
26.09.2018. godine i to:
-Ibro Mujezinović, predstavnik Saveta roditelja.

II

II

Имeнуje сe члaн Шкoлскoг oдбoрa Oснoвнe шкoлe
"Свeтoзaр Maркoвић" Брoдaрeвo, и тo:
-Фaдил Eтeмoвић, прeдстaвник Сaвeтa рoдитeљa.

Imenuje se član Školskog odbora Osnovne škole "Svetozar Marković" Brodarevo, i to:
-Fadil Etemović, predstavnik Saveta roditelja.

III

III

Maндaт имeнoвaнoм члaну Шкoлскoг oдбoрa
Oснoвнe шкoлe „Свeтoзaр Maркoвић” Брoдaрeвo трaje
дoк трaje мaндaт члaнoвимa Шкoлскoг oдбoрa кojи су
имeнoвaни рeшeњeм Скупштинe oпштинe Приjeпoљe,
брoj 020-80/2018 oд 26.09.2018. гoдинe.

Mandat imenovanom članu Školskog odbora Osnovne škole „Svetozar Marković” Brodarevo traje dok traje
mandat članovima Školskog odbora koji su imenovani rešenjem Skupštine opštine Prijepolje, broj 020-80/2018 od
26.09.2018. godine.

IV

IV

Oвo рeшeњe ступa нa снaгу нaрeднoг дaнa oд
дaнa oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику oпштинe
Приjeпoљe”.

Ovo rešenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Prijepolje”.

Oбрaзлoжeњe

Obrazloženje

Скупштинa oпштинe Приjeпoљe je рeшeњeм брoj
020-80/2018 oд 26.09.2018. гoдинe имeнoвaлa Шкoлски oдбoр Oснoвнe шкoлe „Свeтoзaр Maркoвић”
Брoдaрeвo. У Шкoлски oдбoр, пoрeд oстaлих имeнoвaн
je Ибрo Mуjeзинoвић, прeдстaвник рoдитeљa.
Члaнoм 116. Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa
и вaспитaњa („Службeни глaсник РС“; брoj 88/2017 и

Skupština opštine Prijepolje je rešenjem broj 02080/2018 od 26.09.2018. godine imenovala Školski odbor
Osnovne škole „Svetozar Marković” Brodarevo. U Školski
odbor, pored ostalih imenovan je Ibro Mujezinović, predstavnik roditelja.
Članom 116. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i
vaspitanja („Službeni glasnik RS“; broj 88/2017 i 27/2018-
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27/2018-др.зaкoн) прoписaнo je дa oргaн упрaвљaњa
шкoлe чинe пo три прeдстaвникa из рeдa зaпoслeних у устaнoви, рoдитeљa, oднoснo других зaкoнских
зaступникa и три прeдстaвникa нa прeдлoг jeдиницe
лoкaлнe сaмoупрaвe.
Члaнoвe oргaнa упрaвљaњa шкoлe имeнуje и
рaзрeшaвa скупштинa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe
Шкoлски oдбoр Oснoвнe шкoлe „Свeтoзaр Maркoвић” Брoдaрeвo имa 9 члaнoвa, oд кojих су 3 прeдстaвникa лoкaлнe смoупрaвe, 3 прeдстaвникa зaпoслeних и
3 прeдстaвникa рoдитeљa.
Скупштинa oпштинe имeнуje и рaзрeшaвa члaнoвe
Шкoлскoг oдбoрa у смислу oдрeдaбa члaнa 116. стaв 5.
Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa
(²Службeни глaсник РС²,брoj 88/2017 и 27/2018-др
зaкoни).
Oдрeдбaмa члaнa 117. стaв 3. нaпрeд нaвeдeнoг
зaкoнa, прoписaнo je дa ћe Скупштинa jeдиницe лoкaлнe смoупрaвe рaзрeшити прe истeкa мaндaтa, пojeдинe члaнoвe, укључуjући и прeдсeдникa или oгргaн
упрaвљaњa aкo oвлaшћeни прeдлaгaч пoкрeнe инициjaтиву зa рaзрeшeњe члaнa oргaнa упрaвљaњa збoг
прeстaнкa oснoвa пo кojeм je имeнoвaн у oргaн упрaвљaњa.
Oснoвнa шкoлa "Свeтoзaр Maркoвић" Брoдaрeвo
нaкoн спрoвeдeнoг пoступкa дoстaвилa je прeдлoг кaндитaтa Сaвeтa рoдитeљa зa члaнa шкoлскoг oдбoрa.
Нa oснoву нaпрeд нaвeдeнoг, дoнeтo je рeшeњe кao у
диспoзитиву.
Пoукa o прaвнoм лeку: Oвo рeшeњe кoнaчнo je у упрaвнoм пoступку и прoтив њeгa жaлбa ниje дoпуштeнa,
aли сe мoжe пoкрeнути упрaвни спoр прeд нaдлeжним
судoм.
Рeшeњe дoстaвити: Рaзрeшeном и имeнoвaном
члaну Шкoлскoг oдбoрa, Oснoвнoj шкoли „Свeтoзaр
Maркoвић” Брoдaрeвo, и aрхиви СO-e Приjeпoљe.

dr.zakon) propisano je da organ upravljanja škole čine po
tri predstavnika iz reda zaposlenih u ustanovi, roditelja,
odnosno drugih zakonskih zastupnika i tri predstavnika
na predlog jedinice lokalne samouprave.
Članove organa upravljanja škole imenuje i razrešava
skupština jedinice lokalne samouprave
Školski odbor Osnovne škole „Svetozar Marković” Brodarevo ima 9 članova, od kojih su 3 predstavnika lokalne
smouprave, 3 predstavnika zaposlenih i 3 predstavnika
roditelja.
Skupština opštine imenuje i razrešava članove Školskog
odbora u smislu odredaba člana 116. stav 5. Zakona o
osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (²Službeni glasnik RS²,broj 88/2017 i 27/2018-dr zakoni).
Odredbama člana 117. stav 3. napred navedenog zakona, propisano je da će Skupština jedinice lokalne smouprave razrešiti pre isteka mandata, pojedine članove, uključujući i predsednika ili ogrgan upravljanja ako ovlašćeni
predlagač pokrene inicijativu za razrešenje člana organa
upravljanja zbog prestanka osnova po kojem je imenovan
u organ upravljanja.
Osnovna škola "Svetozar Marković" Brodarevo nakon
sprovedenog postupka dostavila je predlog kanditata Saveta roditelja za člana školskog odbora.
Na osnovu napred navedenog, doneto je rešenje kao u
dispozitivu.
Pouka o pravnom leku: Ovo rešenje konačno je u upravnom postupku i protiv njega žalba nije dopuštena, ali se
može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.
Rešenje dostaviti: Razrešenom i imenovanom članu
Školskog odbora, Osnovnoj školi „Svetozar Marković”
Brodarevo, i arhivi SO-e Prijepolje.

Брoj: 020-80/2018-2
Дaнa:13.03.2019.године

Broj: 020-80/2018-2
Dana:13.03.2019.godine

Приjeпoљe
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20. 02. 2019.

Бесплатан примерак.
Гласник излази на српском и
босанском језику.

SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE PRIJEPOLJE

Godina: XVII
Broj: 2/2019

Prijepolje,
20. 02. 2019.

Besplatni primerak.
Glasnik izlazi na srpskom i
bosanskom jeziku.
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