SLU@BENI GLASNIK
OP[TINE PRIJEPOQE

GODINA XII PRIJEPOQE
BROJ 10/2012 19. novembar 2012

Godi{wa pretplata 300 din. sa porezom
na promet. Rok za reklamaciju 10. dana
Glasnik izlazi na srpskom i
bosanskom jeziku

SLU@BENI GLASNIK
OP[TINE PRIJEPOLJE

GODINA XII PRIJEPOLJE
BROJ 10/2012 19. novembar 2012

Godi{nja pretplata 300 din. sa porezom
na promet. Rok za reklamaciju 10. dana
Glasnik izlazi na srpskom i
bosanskom jeziku

На основу члана 45. Статута општине
Пријепоље, (''Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/09), и члана 45. Пословника
Скупштина општине Пријепоље (''Службени
гласник општине Пријепоље'', број 6/12),
Мандатно имунитетски одбор
Скупштине
општине Пријепоље, на седници одржаној
23.10.2012. године, донео је

Na osnovu ~lana 45. Statuta op{tin e
Prijepolje, (''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'',
broj 4/09), i ~lana 45. Poslovnika Skup{tina op{tine
Prijepolje (''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'',
broj 6/12), Mandatno imunitetski odbor Skup{tine
op{tin e Prij e polj e , na
s e dnici odr`anoj
23.10.2012. godine, doneo je
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О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА
МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКОГ ОДБОРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

O IZBORU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA
PREDSEDNIKA
MANDATNO IMUNITETSKOG ODBORA
SKUP[TINE OP[TINE PRIJEPOLJE

I
За председника Мандатно имунитетског
одбора Скупштине општине Пријепоље, бира се
Љубомир Шуљагић, из Пријепоља, до истека
мандата одборницима Скупштине општине
Пријепоље.

I
Za predsednika Mandatno imunitetskog
odbora Skup{tine op{tine Prijepolje, bira se
Ljubomir [uljagi}, iz Prijepolja, do isteka mandata
odbornicima Skup{tine op{tine Prijepolje.

II
За заменика председника
Мандатно
имунитетског одбора
Скупштине општине
Пријепоље, бира се Сенада Зекић из Пријепоља,
до истека мандата одборницима Скупштине
општине Пријепоље.

II
Za zam e nika pr e ds e dnika
Mandatno
imunitetskog odbora Skup{tine op{tine Prijepolje,
bira se Senada Zeki} iz Prijepolja, do isteka mandata
odbornicima Skup{tine op{tine Prijepolje.

III
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у (''Службеном гласнику општине
Пријепоље'').

III
Re{enje stupa na snagu danom dono{enja, a
objavi}e se u (''Slu`benom glasniku op{tine
Prijepolje'').

Решење доставити именованим и архиви
Одбора.

Re{enje dostaviti imenovanim i arhivi
Odbora.

Број: 06-13/2012-3
Дана: 23.10.2012. године
Пријепоље

Broj: 06-13/2012-3
Dana: 23.10.2012. godine
P r i j e p o lj e

МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКИ ОДБОР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОДБОРА
Драгомир Томашевић

MANDATNO IMUNITETSKI ODBOR
SKUP[TINE OP[TINE PRIJEPOLJE
PREDSEDAVAJU]I ODBORA
Dragomir Toma{evi}
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На основу члана 45. Статута општине
Пријепоље, (''Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/09), и члана 45. Пословника
Скупштина општине Пријепоље (''Службени
гласник општине Пријепоље'', број 6/12), Одбор
за привреду Скупштине општине Пријепоље, на
седници одржаној 16.10.2012. године, донео је

Na osnovu ~lana 45. Statuta op{tin e
Prijepolje, (''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'',
broj 4/09), i ~lana 45. Poslovnika Skup{tina op{tine
Prijepolje (''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'',
broj 6/12), Odbor za privredu Skup{tine op{tine
Prijepolje, na
sednici odr`anoj 16.10.2012.
godine, doneo je
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О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА
ОДБОРА ЗА ПРИВРЕДУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

O IZBORU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA
PREDSEDNIKA
ODBORA ZA PRIVREDU
SKUP[TINE OP[TINE PRIJEPOLJE

I
За председника Одборa за привреду
Скупштине општине Пријепоље, бира се Халид
Хаџијакуповић, из Пријепоља, до истека мандата
одборницима Скупштине општине Пријепоље.

I
Za predsednika Odbora za privredu Skup{tine
op{tine Prijepolje, bira se Halid Had`ijakupovi}, iz
Prijepolja, do isteka mandata odbornicima Skup{tine
op{tine Prijepolje.

II
За заменика председника Одбора за
привреду Скупштине општине Пријепоље, бира
се Мирсад Балија из Пријепоља, до истека
мандата одборницима Скупштине општине
Пријепоље.

II
Za zamenika predsednika Odbora za privredu
Skup{tine op{tine Prijepolje, bira se Mirsad Balija iz
Prijepolja, do isteka mandata odbornicima Skup{tine
op{tine Prijepolje.

III
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у (''Службеном гласнику општине
Пријепоље'').
Решење доставити именованим и архиви
Одбора.
Број: 06-13/2012-11
Дана: 16.10.2012. године
Пријепоље
ОДБОР ЗА ПРИВРЕДУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОДБОРА
Ремзија Фетаховић

III
Re{enje stupa na snagu danom dono{enja, a
objavi}e se u (''Slu`benom glasniku op{tine
Prijepolje'').
Re{enje dostaviti imenovanim i arhivi
Odbora.
Broj: 06-13/2012-11
Dana: 16.10.2012. godine
P r i j e p o lj e
ODBOR ZA PRIVREDU
SKUP[TINE OP[TINE PRIJEPOLJE
PREDSEDAVAJU]I ODBORA
Remzija Fetahovi}
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На основу члана 45. Статута општине
Пријепоље, (''Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/09), и члана 45. Пословника
Скупштина општине Пријепоље (''Службени
гласник општине Пријепоље'', број 6/12),
Одбор за родну равноправност Скупштине
општине Пријепоље, на седници одржаној
12.10.2012. године, донео је

Na osnovu ~lana 45. Statuta op{tin e
Prijepolje, (''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'',
broj 4/09), i ~lana 45. Poslovnika Skup{tina op{tine
Prijepolje (''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'',
broj 6/12),
Odbor za rodnu ravnopravnost
Skup{tine op{tine Prijepolje, na sednici odr`anoj
12.10.2012. godine, doneo je
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О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА
ОДБОРА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

O IZBORU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA
PREDSEDNIKA
ODBORA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
SKUP{TINE OP[TINE PRIJEPOLJE

I
За председника Одбор a за родну
равноправност Скупштине општине Пријепоље,
бира се Самира Ћосовић, из Пријепоља, до истека
мандата одборницима Скупштине општине
Пријепоље.

I
Za predsednika Odbora za rodnu
ravnopravnost Skup{tine op{tine Prijepolje, bira se
Samira ]osovi}, iz Prijepolja, do isteka mandata
odbornicima Skup{tine op{tine Prijepolje.

II
За заменика председника Одбора за родну
равноправност Скупштине општине Пријепоље,
бира се Ана Пејовић из Пријепоља, до истека
мандата одборницима Скупштине општине
Пријепоље.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у (''Службеном гласнику општине
Пријепоље'').
Решење доставити именованим и архиви
Одбора.
Број: 06-13/2012-12
Дана: 12.10.2012. године
Пријепоље
ОДБОР ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОДБОРА
Дана Потежица

II
Za zamenika predsednika Odbora za rodnu
ravnopravnost Skup{tine op{tine Prijepolje, bira se
Ana Pejovi} iz Prijepolja, do isteka mandata
odbornicima Skup{tine op{tine Prijepolje.
III
Re{enje stupa na snagu danom dono{enja, a
objavi}e se u (''Slu`benom glasniku op{tine
Prijepolje'').
Re{enje dostaviti imenovanim i arhivi
Odbora.
Broj: 06-13/2012-12
Dana: 12.10.2012. godine
P r i j e p o lj e
ODBOR ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
SKUP[TINE OP[TINE PRIJEPOLJE
PREDSEDAVAJU]I ODBORA
Dana Pote`ica
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На основу члана 45. Статута општине
Пријепоље, (''Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/09), и члана 45. Пословника
Скупштина општине Пријепоље (''Службени
гласник општине Пријепоље'', број 6/12),
Одбор за пољопривреду Скупштине општине
Пријепоље, на седници одржаној 12.10.2012.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА
ОДБОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
I
За председника Одборa за пољопривреду
Скупштине општине Пријепоље, бира се Сејфо
Гојак, из Пријепоља, до истека мандата
одборницима Скупштине општине Пријепоље.
II
За заменика председника Одбора за
пољопривреду Скупштине општине Пријепоље,
бира се Миленко Средојевић из Пријепоља, до
истека мандата одборницима Скупштине
општине Пријепоље.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у (''Службеном гласнику општине
Пријепоље'').
Решење доставити именованим и архиви
Одбора.
Број: 06-13/2012-10
Дана: 12.10.2012. године
Пријепоље
ОДБОР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОДБОРА
Лутвија Ћатовић
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Na osnovu ~lana 45. Statuta op{tin e
Prijepolje, (''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'',
broj 4/09), i ~lana 45. Poslovnika Skup{tina op{tine
Prijepolje (''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'',
broj 6/12), Odbor za poljoprivredu Skup{tine
op{tin e Prij e polj e , na
s e dnici odr`anoj
12.10.2012. godine, doneo je
R E [ E NJ E
O IZBORU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA
PREDSEDNIKA
ODBORA ZA POLJOPRIVREDU
SKUP[TINE OP[TINE PRIJEPOLJE
I
Za predsednika Odbora za poljoprivredu
Skup{tine op{tine Prijepolje, bira se Sejfo Gojak, iz
Prijepolja, do isteka mandata odbornicima Skup{tine
op{tine Prijepolje.
II
Za zamenika predsednika
Odbora za
poljoprivredu Skup{tine op{tine Prijepolje, bira se
Mil e nko Sr e doj e vi} iz Prij e polja, do ist e ka
mandata odbornicima Skup{tine op{tine
Prijepolje.
III
Re{enje stupa na snagu danom dono{enja, a
objavi}e se u (''Slu`benom glasniku op{tine
Prijepolje'').
Re{enje dostaviti imenovanim i arhivi
Odbora.
Broj: 06-13/2012-10
Dana: 12.10.2012. godine
P r i j e p o lj e
ODBOR ZA POLJOPRIVREDU
SKUP[TINE OP[TINE PRIJEPOLJE
PREDSEDAVAJU]I ODBORA
Lutvija ]atovi}
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На основу члана 45. Статута општине
Пријепоље, (''Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/09), и члана 45. Пословника
Скупштина општине Пријепоље (''Службени
гласник општине Пријепоље'', број 6/12), Oдбор
за односе са верским заједницама Скупштине
општине Пријепоље, на седници одржаној
15.10.2012. године, донео је

Na osnovu ~lana 45. Statuta op{tin e
Prijepolje, (''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'',
broj 4/09), i ~lana 45. Poslovnika Skup{tina
op{tine Prijepolje (''Slu`beni glasnik op{tine
Prijepolje'', broj 6/12), Odbor za odnose sa
verskim zajednicama Skup{tine op{tine
Prijepolje, na
sednici odr`anoj 15.10.2012.
godine, doneo je

Р Е Ш Е Њ Е
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О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА
ОДБОРА ЗА ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

O IZBORU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA
PREDSEDNIKA
ODBORA ZA ODNOSE SA VERSKIM
ZAJEDNICAMA
SKUP[TINE OP[TINE PRIJEPOLJE

I
За председника Oдборa за односе са
верским заједницама Скупштине општине
Пријепоље, бира се Бранко Ћубић, из Пријепоља,
до истека мандата одборницима Скупштине
општине Пријепоље.

I
Za predsednika Odbora za odnose sa verskim
zajednicama Skup{tine op{tine Prijepolje, bira se
Branko ]ubi}, iz Prijepolja, do isteka mandata
odbornicima Skup{tine op{tine Prijepolje.

II
За заменика председника Одбора за
уступање грађевинског неизграђеног земљишта
Скупштине општине Пријепоље, бира се Муриз
Хењаш из Пријепоља, до истека мандата
одборницима Скупштине општине Пријепоље.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у (''Службеном гласнику општине
Пријепоље'').
Решење доставити именованим и архиви
Одбора.
Број: 06-13/2012-9
Дана: 15.10.2012. године
Пријепоље
ОДБОР ЗА ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОДБОРА
Муриз Хењаш

II
Za zam e nika pr e ds e dnika Odbora za
ustupanje gra|evinskog neizgra|enog zemlji{ta
Skup{tine op{tine Prijepolje, bira se Muriz Henja{ iz
Prijepolja, do isteka mandata odbornicima Skup{tine
op{tine Prijepolje.
III
Re{enje stupa na snagu danom dono{enja, a
objavi}e se u (''Slu`benom glasniku op{tine
Prijepolje'').
Re{enje dostaviti imenovanim i arhivi
Odbora.
Broj: 06-13/2012-9
Dana: 15.10.2012. godine
P r i j e p o lj e
ODBOR ZA ODNOSE SA VERSKIM
ZAJEDNICAMA
SKUP[TINE OP[TINE PRIJEPOLJE
PREDSEDAVAJU]I ODBORA
Muriz Henja{
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На основу члана 45. Статута општине
Пријепоље, (''Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/09), и члана 45. Пословника
Скупштина општине Пријепоље (''Службени гласник
општине Пријепоље'', број 6/12), Oдбор за урбанизам,
грађевинарство, стамбено-комуналне послове,
екологију и оцену предлога просторних и
урбанистичких планова и услова за уређење простора
Скупштине општине Пријепоље, на
седници
одржаној 11.10.2012. године, донео је

Na osnovu ~lana 45. Statuta op{tine Prijepolje,
(''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'', broj 4/09), i
~lana 45. Poslovnika Skup{tina op{tine Prijepolje
(''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'', broj 6/12),
Odbor za urbanizam, gra| e vinarstvo, stamb e nokomunaln e poslov e , e kologiju i oc e nu pr e dloga
prostornih i urbanisti~kih planova i uslova za ure|enje
prostora Skup{tine op{tine Prijepolje, na s ednici
odr`anoj 11.10.2012. godine, doneo j e

Р Е Ш Е Њ Е

R E [ E NJ E

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕКОЛОГИЈУ И
ОЦЕНУ ПРЕДЛОГА ПРОСТОРНИХ И
УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И УСЛОВА ЗА
УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

O IZBORU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA
PREDSEDNIKA
ODBORA ZA URBANIZAM, GRA|EVINARSTVO,
STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE,
EKOLOGIJU I OCENU PREDLOGA
PROSTORNIH I URBANISTI~KIH PLANOVA I
USLOVA ZA URE|ENJE PROSTORA
SKUP[TINE OP[TINE PRIJEPOLJE

I

За председника одборa за урбанизам,
грађевинарство, стамбено-комуналне послове,
екологију и оцену предлога просторних и
урбанистичких планова и услова за уређење простора
Скупштине општине Пријепоље, бира се Јасмина
Деленџић, из Пријепоља, до истека мандата
одборницима Скупштине општине Пријепоље.

I
Za pr e ds e dnika odbora za urbanizam,
gra|evinarstvo, stambeno-komunalne poslove, ekologiju i
ocenu predloga prostornih i urbanisti~kih planova i uslova
za ure|enje prostora Skup{tine op{tine Prijepolje, bira se
Jasmina Delend`i}, iz Prijepolja, do isteka mandata
odbornicima Skup{tine op{tine Prijepolje.

II
За заменика председника Одбора урбанизам,
грађевинарство, стамбено-комуналне послове,
екологију и оцену предлога просторних и
урбанистичких планова и услова за уређење простора
Скупштине општине Пријепоље, бира се Југослав
Дивац из Пријепоља, до истека мандата одборницима
Скупштине општине Пријепоље.

II
Za zamenika predsednika Odbora urbanizam,
gra|evinarstvo, stambeno-komunalne poslove, ekologiju i
ocenu predloga prostornih i urbanisti~kih planova i uslova
za ure|enje prostora Skup{tine op{tine Prijepolje, bira se
Jugoslav Divac iz Prijepolja, do isteka mandata
odbornicima Skup{tine op{tine Prijepolje.

III
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у (''Службеном гласнику општине
Пријепоље'').
Решење доставити именованим и архиви
Одбора.

III
Re{enje stupa na snagu danom dono{enja, a
objavi}e se u (''Slu`benom glasniku op{tine Prijepolje'').

Број: 06-13/2012-2
Дана: 11.10.2012. године
Пријепоље
ОДБОР ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ,
ЕКОЛОГИЈУ И ОЦЕНУ ПРЕДЛОГА
ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ
ПЛАНОВА И УСЛОВА ЗА УРЕЂЕЊЕ
ПРОСТОРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОДБОРА
Разија Поровић

Re{enje dostaviti imenovanim i arhivi Odbora.
Broj: 06-13/2012-2
Dana: 11.10.2012. godine

P r i j e p o lj e

ODBOR ZA URBANIZAM, GRA\EVINARSTVO,
STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE,
EKOLOGIJU I OCENU PREDLOGA
PROSTORNIH I URBANISTI~KIH PLANOVA I
USLOVA ZA URE\ENJE PROSTORA
SKUP[TINE OP[TINE PRIJEPOLJE
PREDSEDAVAJU]I ODBORA

Razija Porovi}

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
19. novembar 2012.
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На основу члана 45. Статута општине
Пријепоље, (''Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/09), и члана 45. Пословника
Скупштина општине Пријепоље (''Службени
гласник општине Пријепоље'', број 6/12), Oдбор за
уступање грађевинског неизграђеног земљишта
Скупштине општине Пријепоље, на седници
одржаној 15.10.2012. године, донео је

Na osnovu ~lana 45. Statuta op{tin e
Prijepolje, (''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'',
broj 4/09), i ~lana 45. Poslovnika Skup{tina op{tine
Prijepolje (''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'',
broj 6/12), Odbor za ustupanje gra|evinskog
neizgra|enog zemlji{ta Skup{tine op{tine Prijepolje,
na sednici odr`anoj 15.10.2012. godine, doneo je

Р Е Ш Е Њ Е

R E [ E NJ E

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА
ОДБОРА ЗА УСТУПАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
НЕИЗГРАЂЕНОГ ЗЕМЉИШТА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

O IZBORU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA
PREDSEDNIKA
ODBORA ZA USTUPANJE GRA\EVINSKOG
NEIZGRA\ENOG ZEMLJI[TA
SKUP[TINE OP[TINE PRIJEPOLJE

I
За председника одборa за уступање
грађевинског неизграђеног земљишта Скупштине
општине Пријепоље, бира се Мехмед Ферајзић, из
Пријепоља, до истека мандата одборницима
Скупштине општине Пријепоље.

I

Za pr e ds e dnika odbora za ustupanj e
gra|evinskog neizgra|enog zemlji{ta Skup{tine
op{tine Prijepolje, bira se Mehmed Ferajzi}, iz
Prijepolja, do isteka mandata odbornicima Skup{tine
op{tine Prijepolje.

II
За заменика председника Одбора за
уступање грађевинског неизграђеног земљишта
Скупштине општине Пријепоље, бира се Џевад
Ризвић из Пријепоља, до истека мандата
одборницима Скупштине општине Пријепоље.

II
Za zam e nika pr e ds e dnika Odbora za
ustupanje gra|evinskog neizgra|enog zemlji{ta
Skup{tine op{tine Prijepolje, bira se D`evad Rizvi} iz
Prijepolja, do isteka mandata odbornicima Skup{tine
op{tine Prijepolje.

III
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у (''Службеном гласнику општине
Пријепоље'').

III
Re{enje stupa na snagu danom dono{enja, a
objavi}e se u (''Slu`benom glasniku op{tine
Prijepolje'').

Решење доставити именованим и архиви
Одбора.

Re{enje dostaviti imenovanim i arhivi
Odbora.

Број: 06-14/2012-14
Дана: 15.10.2012. године
Пријепоље

Broj: 06-14/2012-14
Dana: 15.10.2012. godine
P r i j e p o lj e

ОДБОР ЗА УСТУПАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
НЕИЗГРАЂЕНОГ ЗЕМЉИШТА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОДБОРА
Стеван Пурић

ODBOR ZA USTUPANJE GRA\EVINSKOG
NEIZGRA\ENOG ZEMLJI[TA
SKUP[TINE OP[TINE PRIJEPOLJE
PREDSEDAVAJU]I ODBORA
Stevan Puri}

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
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На основу члана 45. Статута општине
Пријепоље, (''Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/09), и члана 45. Пословника
Скупштина општине Пријепоље (''Службени
гласник општине Пријепоље'', број 6/12), Oдбор
за одликовања и награде Скупштине општине
Пријепоље, на седници одржаној 18.10.2012.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА
ОДБОРА ЗА ОДЛИКОВАЊА И НАГРАДЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE
19. novembar 2012.
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Na osnovu ~lana 45. Statuta op{tin e
Prij epolje, (''Slu`b eni glasnik op{tine Prije polje '',
broj 4/09), i ~lana 45. Poslovnika Skup{tina
op{tin e Prij epolje (''Slu`b eni glasnik op{tine
Prij epolje'', broj 6/12), Odbor za odlikovanja i
nagrade Skup{tine op{tine Prije polje , na se dnici
odr`anoj 18.10.2012. godine, don eo je
R E [ E NJ E
O IZBORU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA
PREDSEDNIKA
ODBORA ZA ODLIKOVANJA I NAGRADE
SKUP[TINE OP[TINE PRIJEPOLJE

I
За председника одборa за одликовања и
награде Скупштине општине Пријепоље, бира се
Мирјана Бојовић, из Пријепоља, до истека
мандата одборницима Скупштине општине
Пријепоље.

I
Za pr e ds e dnika odbora za odlikovanja i
nagrad e Skup{tin e op{tin e Prij e polj e , bira s e
Mirjana Bojovi}, iz Prij e polja, do ist e ka
mandata odbornicima Skup{tine op{tine
Prij e polj e .

II
За заменика председника Одбора за
одликовања и награде Скупштине општине
Пријепоље, бира се Санела Капур из Пријепоља,
до истека мандата одборницима Скупштине
општине Пријепоље.

II
Za zam e nika pr e ds e dnika Odbora za
odlikovanja i nagrade Skup{tine op{tine Prijepolje,
bira se Sanela Kapur iz Prijepolja, do isteka mandata
odbornicima Skup{tine op{tine Prijepolje.

III
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у (''Службеном гласнику општине
Пријепоље'').
Решење доставити именованим и архиви
Одбора.
Број: 06-13/2012-8
Дана: 18.10.2012. године
Пријепоље
ОДБОР ЗА ОДЛИКОВАЊА И НАГРАДЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОДБОРА
Фејзо Вељагић

III
Re{enje stupa na snagu danom dono{enja, a
objavi}e se u (''Slu`benom glasniku op{tine
Prijepolje'').
Re{enje dostaviti imenovanim i arhivi
Odbora.
Broj: 06-13/2012-8
Dana: 18.10.2012. godine
P r i j e p o lj e
ODBOR ZA ODLIKOVANJA I NAGRADE
SKUP[TINE OP[TINE PRIJEPOLJE
PREDSEDAVAJU]I ODBORA
Fejzo Veljagi}

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
19. novembar 2012.
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На основу члана 45. Статута општине
Пријепоље, (''Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/09), и члана 45. Пословника
Скупштина општине Пријепоље (''Службени
гласник општине Пријепоље'', број 6/12), Oдбор
за прописе Скупштине општине Пријепоље, на
седници одржаној 15.10.2012. године, донео је

Na osnovu ~lana 45. Statuta op{tin e
Prij epolje, (''Slu`b eni glasnik op{tine Prije polje '',
broj 4/09), i ~lana 45. Poslovnika Skup{tina
op{tin e Prij epolje (''Slu`b eni glasnik op{tine
Prij e polj e '', broj 6/12), Odbor za propis e
Skup{tin e op{tin e Prij epolj e, na s ednici odr`anoj
15.10.2012. godin e, don eo j e

Р Е Ш Е Њ Е

R E [ E NJ E

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА
ПРОПИСЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

O IZBORU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA
PREDSEDNIKA
ODBORA ZA PROPISE
SKUP[TINE OP[TINE PRIJEPOLJE

I
За председника одборa за прописе
Скупштине општине Пријепоље, бира се
Миодраг Дивац, из Пријепоља, до истека
мандата одборницима Скупштине општине
Пријепоље.

I
Za predsednika odbora za propise Skup{tine
op{tine Prijepolje, bira se Miodrag Divac, iz
Prijepolja, do isteka mandata odbornicima Skup{tine
op{tine Prijepolje.

II
За заменика председника Одбора за
прописе Скупштине општине Пријепоље, бира
се Аземина Фетаховић из Пријепоља, до истека
мандата одборницима Скупштине општине
Пријепоље.

II
Za zamenika predsednika Odbora za propise
Skup{tine op{tine Prijepolje, bira se Azemina
F e tahovi} iz Prij e polja, do ist e ka mandata
odbornicima Skup{tine op{tine Prijepolje.

III
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у (''Службеном гласнику општине
Пријепоље'').
Решење доставити именованим и
архиви Одбора.

III
Re{enje stupa na snagu danom dono{enja, a
objavi}e se u (''Slu`benom glasniku op{tine
Prijepolje'').
Re{enje dostaviti imenovanim i arhivi
Odbora.
Broj: 06-13/2012-1
Dana: 15.10.2012. godine
P r i j e p o lj e

Број: 06-13/2012-1
Дана: 15.10.2012. године
Пријепоље
ОДБОР ЗА ПРОПИСЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

ODBOR ZA PROPISE
SKUP[TINE OP[TINE PRIJEPOLJE

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОДБОРА

PREDSEDAVAJU]I ODBORA

Миодраг Дивац

Miodrag Divac

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
19. novembar 2012.
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На основу члана 45. Статута општине
Пријепоље, (''Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/09), и члана 45. Пословника
Скупштина општине Пријепоље (''Службени
гласник општине Пријепоље'', број 6/12), Oдбор
за друштвене делатности Скупштине општине
Пријепоље, на седници одржаној 13.11.2012.
године, донео је

Na osnovu ~lana 45. Statuta op{tin e
Prijepolje, (''Slu`beni glasnik op{tine
Prij e polj e '', broj 4/09), i ~lana 45. Poslovnika
Skup{tina op{tin e Prij e polj e (''Slu`b e ni glasnik
op{tin e Prij e polj e '', broj 6/12), Odbor za
dru{tvene delatnosti Skup{tine op{tine
Prij e polj e , na s e dnici odr`anoj 13.11.2012.
godin e , don e o j e

Р Е Ш Е Њ Е

R E [ E NJ E

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА
ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

O IZBORU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA
PREDSEDNIKA
ODBORA ZA DRU[TVENE DELATNOSTI
SKUP[TINE OP[TINE PRIJEPOLJE

I
За председника Одборa за друштвене
делатности Скупштине општине Пријепоље, бира
се Слободан Гојковић, из Пријепоља, до истека
мандата одборницима Скупштине општине
Пријепоље.

I
Za pr e ds e dnika Odbora za dru{tv e n e
delatnosti Skup{tine op{tine Prijepolje, bira se
Slobodan Gojkovi}, iz Prij e polja, do ist e ka
mandata odbornicima Skup{tine op{tine
Prijepolje.

II
За заменика председника Одбора за
друштвене делатности Скупштине општине
Пријепоље, бира се Елвира Хаџифејзовић из
Пријепоља, до истека мандата одборницима
Скупштине општине Пријепоље.

II
Za zam e nika pr e ds e dnika Odbora za
dru{tvene delatnosti Skup{tine op{tine Prijepolje,
bira se Elvira Had`ifejzovi} iz Prijepolja, do isteka
mandata odbornicima Skup{tine op{tine Prijepolje.

III
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у (''Службеном гласнику општине
Пријепоље'').
Решење доставити именованим и архиви
Одбора.

III
Re{enje stupa na snagu danom dono{enja, a
objavi}e se u (''Slu`benom glasniku op{tine
Prijepolje'').
Re{enje dostaviti imenovanim i arhivi
Odbora.
Broj: 06-20/2012
Dana: 13.11.2012. godine
P r i j e p o lj e

Број: 06-20/2012
Дана: 13.11.2012. године
Пријепоље
ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОДБОРА
Слободан Гојковић

ODBOR ZA DRU[TVENE DELATNOSTI
SKUP[TINE OP[TINE PRIJEPOLJE
PREDSEDAVAJU]I ODBORA
Slobodan Gojkovi}

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
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На основу члана 15. Закона о ванредним
с и т у а ц и ј а м а ( „ С л . гл а с н и к Р С “ б р о ј
111/2009.године), члана 20. Закона о локалној
с а м оу п р а в и ( „ С л . гл а с н и к Р С “ б р о ј
129/2007.године), и члана 39. тачка 7. Статута
општине Пријепоље (''Службени гласник
општине Пријепоље'', бр. 4/09), на предлог
Општинског већа општине Пријепоље,
Скупштина општине Пријепоље, на седници
одржаној, дана 15.11. 2012.године, донела је

Na osnovu ~lana 15. Zakona o vanr e dnim
situacijama („Sl.glasnik RS“ broj
111/2009.godin e ), ~lana 20. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Sl.glasnik RS“ broj
129/2007.godin e ), i ~lana 39. ta~ka 7. Statuta
op{tin e Prij e polj e (''Slu`b e ni glasnik op{tin e
Prij e polj e '', br. 4/09), na pr e dlog Op{tinskog v e }a
op{tin e Prij e polj e , Skup{tina op{tin e Prij e polj e ,
na s e dnici odr`anoj, dana 15.11. 2012.godin e ,
don e la j e

ОДЛУКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ

ODLUKU O ORGANIZACIJI I
FUNKCIONISANJU CIVILNE ZA[TITE NA
TERITORIJI OP[TINE
PRIJEPOLJE

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

I OP[TE ODREDBE

Члан 1.

^lan 1.

Овом Одлуком регулише се организација и
функционисање цивилне заштите на територији
општине Пријепоље; дужност општинских
органа у заштити и спасавању; изради Процене
угрожености и Плана заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама; образовање штаба за
ванредне ситуације; формирање повереника и
заменика повереника цивилне заштите у
насељеним местима; формирање јединица
цивилне заштите опште намене; одређивање
оспособљених правних лица за заштиту и
спасавање; финансирање и друга питања из
области цивилне заштите.

Ovom Odlukom r e guli{ e s e organizacija i
funkcionisanj e civiln e za{tit e na t e ritoriji op{tin e
Prij e polj e ; du`nost op{tinskih organa u za{titi i
spasavanju; izradi Proc e n e ugro` e nosti i Plana
za{tit e i spasavanja u vanr e dnim situacijama;
obrazovanj e {taba za vanr e dn e situacij e ;
formiranj e pov e r e nika i zam e nika pov e r e nika
civiln e za{tit e u nas e lj e nim m e stima; formiranj e
j e dinica civiln e za{tit e op{t e nam e n e ; odr e |ivanj e
osposoblj e nih pravnih lica za za{titu i spasavanj e ;
finansiranj e i druga pitanja iz oblasti civiln e
za{tit e .

Субјекти заштите и спасавања на територији
општине Пријепоље

Subjekti za{tite i spasavanja na teritoriji op{tine
Prijepolje

Члан 2.
Скупштина општине;
Преседник општине;
Општинско веће;
Општинска управа и њени органи;
Оспособљена привредна друштва и
друга правна лица значајна за заштиту
и спасавање;
Грађани и удружења грађана и друге
организације.

^lan 2.
Skup{tina op{tine;
Presednik op{tine;
Op{tinsko ve}e;
Op{tinska uprava i njeni organi;
Osposobljena privredna dru{tva i druga
pravna lica zna~ajna za za{titu i
spasavanje;
Gra|ani i udru`enja gra|ana i druge
organizacije.

1.
2
3
4
5
6

1.
2
3
4
5
6
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Дужности - надлежности органа општине
Пријепоље

Du`nosti - nadle`nosti organa op{tine
Prij e polj e

Скупштина општине

Skup{tina op{tine

Члан 3.

^lan 3.

У остваривању своје улоге у систему
заштите и спасавања становништва и
материјалних добара на територији општине
Пријепоље и одредби Закона о ванредним
ситуацијама, (у даљем тексту :Закон) Скупштина
општине Пријепоље врши следеће послове:

U ostvarivanju svoje uloge u sistemu za{tite i
spasavanja stanovni{tva i materijalnih dobara na
teritoriji op{tine Prijepolje i odredbi Zakona o
vanrednim situacijama, (u daljem tekstu :Zakon)
Skup{tina op{tine Prijepolje vr{i slede}e poslove:

-

доноси Одлуку о организацији и
функционисању цивилне заштите на
територији општине Пријепоље и
обезбеђује њено спровођење у складу
са јединственим системом заштите и
спасавања у Републици Србији;

-

donosi Odluku o organizaciji i
funkcionisanju civilne za{tite na teritoriji
op{tine Prijepolje i obezbe|uje njeno
sprovo|enje u skladu sa jedinstvenim
sistemom za{tite i spasavanja u Republici
Srbiji;

-

доноси план и програм развоја система
заштите и спасавања на територији
јединице локалне самоуправе, у складу
са дугорочним планом развоја заштите
и спасавања Републике Србије;
планира и утврђује изворе
финансирања за развој, изградњу и
извршавање задатака заштите и
спасавања и развој цивилне заштите и
спровођења мера и задатака цивилне
заштите на територији општине
Пријепоље;
образује Општински штаб за ванредне
ситуације;
разматра извештаје председника
општине о битним питањима за
заштиту и спасавање и др.

-

donosi plan i program razvoja sistema
za{tite i spasavanja na teritoriji jedinice
lokaln e samouprav e , u skladu sa
dugoro~nim planom razvoja za{tite i
spasavanja Republike Srbije;
planira i utvr|uje izvore finansiranja za
razvoj, izgradnju i izvr{avanje zadataka
za{tite i spasavanja i razvoj civilne za{tite
i sprovo|enja mera i zadataka civilne
za{tite na teritoriji op{tine Prijepolje;
obrazuje Op{tinski {tab za vanredne
situacije;
razmatra izve{taje predsednika op{tine o
bitnim pitanjima za za{titu i spasavanje i
dr.

-

-

-

-

Op{tinsko ve}e

Општинско веће
Члан 4.

^lan 4.

У остваривању улоге у систему заштите и
спасавања становништва и материјалних и
културних добара на територији општине
Пријепоље и одредби Закона, Општинско веће
општине Пријепоље врши следеће послове:
- усваја Процену угрожености на
територији општине Пријепоље;
- усваја План заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама;

U ostvarivanju uloge u sistemu za{tite i
spasavanja stanovni{tva i materijalnih i kulturnih
dobara na teritoriji op{tine Prijepolje i odredbi
Zakona, Op{tinsko ve}e op{tine Prijepolje vr{i
slede}e poslove:
- usvaja Procenu ugro`enosti na teritoriji
op{tine Prijepolje;
- usvaja Plan za{tite i spasavanja u
vanrednim situacijama;
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образује комисију за процену штете
настале од елементарних непогода;
доноси одлуке о накнади штете
настале од елементарних непогода;
прати реализацију превентивних
мера заштите;
п р е д л а ж е а к т а ко ј а д о н о с и
Скупштина општине Пријепоље.
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- obrazuj e komisiju za proc e nu {t e t e
nastal e od e l e m e ntarnih n e pogoda;
- donosi odluke o naknadi {tete nastale od
elementarnih nepogoda;
- prati realizaciju preventivnih mera
za{tite;
- predla`e akta koja donosi Skup{tina
op{tine Prijepolje.

Председник општине

Predsednik op{tine

Члан 5.

^lan 5.

стара се о спровођењу Закона и
других прописа из области заштите и
спасавања;
обавља функцију командант а
Општинског штаба за ванредне
ситуације и руководи његовим радом;
у сарадњи са начелником штаба
предлаже постављење осталих
чланова штаба за ванредне ситуације;
доноси одлуку о проглашењу
ванредне ситуације у општини
Пријепоље;
руководи заштитом и спасавањем и
наређује мере утврђене Законом и
другим прописима;
усмерава и усклађује рад општинских
органа и правних лица чији је
Општина Пријепоље
оснивач у
спровођењу мера заштите и спасава
вања
предлаже општинском већу План
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама, на усвајање;
наређује формирање, опремање и
обуку јединица цивилне заштите
опште намене;
остварује сарадњу са начелником
управног округа и окружним штабом
за ванредне ситуације у циљу
јединственог и усклађеног деловања
у ванредним ситуацијама;
наређује евакуацију грађана, правних
лица и материјалних добара са
угроженог подручја и стара се о
њиховом збрињавању;
стара се о организацији и спровођењу
мобилизације грађана,правних лица и
материјалних добара у циљу
укључења истих у активности
заштите и спасавања;

-

-

-

-

stara se o sprovo|enju Zakona i drugih
propisa iz oblasti za{tite i spasavanja;
obavlja funkciju komandanta
Op{tinskog {taba za vanredne situacije
i rukovodi njegovim radom;
u saradnji sa na~elnikom {taba predla`e
postavljenje ostalih ~lanova {taba za
vanredne situacije;
donosi odluku o progla{enju vanredne
situacije u op{tini Prijepolje;
rukovodi za{titom i spasavanjem i
nare|uje mere utvr|ene Zakonom i
drugim propisima;
usmerava i uskla|uje rad op{tinskih
organa i pravnih lica ~iji je Op{tina
Prijepolje osniva~ u sprovo|enju mera
za{tite i spasava vanja
predla`e op{tinskom ve}u Plan za{tite i
spasavanja u vanrednim situacijama,
na usvajanje;
nar e |uj e formiranj e , opr e manj e i
obuku jedinica civilne za{tite op{te
namene;
ostvaruj e saradnju sa na~ e lnikom
upravnog okruga i okru`nim {tabom za
vanredne situacije u cilju jedinstvenog i
uskla|enog delovanja u vanrednim
situacijama;
nare|uje evakuaciju gra|ana, pravnih
lica i materijalnih dobara sa ugro`enog
podru~ja i stara s e o njihovom
zbrinjavanju;
stara se o organizaciji i sprovo|enju
mobilizacije gra|ana,pravnih lica i
materijalnih dobara u cilju uklju~enja
istih u aktivnosti za{tite i spasavanja;
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одлучује о организовању превоза,
смештаја и исхране припадника
јединица цивилне заштите опште
намене и грађана који учествују у
заштити и спасавању становништва и
материјалних добара у општини
Пријепоље;
одлучује о увођењу дежурства у
општинским органима и другим
правним лицима у ванредној
ситуацији;
одлучује о додели помоћи грађанима
који су претрпели штете у ванредним
ситуацијама;
остварује сарадњу са суседним
општинама, Министарством
унутрашњих послова и Војском
С р б и ј е у ц и љ у у с к л а ђ и ва њ а
активности у ванредним ситуацијама;
разматра и одлучује о другим
питањима из области заштите и
спасавања из своје надлежности;
извештава Скупштину општине о
стању на терену и о предузетим
активностима у ванредној ситуацији.
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odlu~uj e o organizovanju pr e voza,
sme{taja i ishrane pripadnika
j e dinica civiln e za{tit e op{t e nam e n e
i gra|ana koji u~ e stvuju u za{titi i
spasavanju stanovni{tva i
materijalnih dobara u op{tini
Prij e polj e ;
odlu~uj e o uvo| e nju d e `urstva u
op{tinskim organima i drugim pravnim
licima u vanrednoj situaciji;
odlu~uje o dodeli pomo}i gra|anima
koji su pretrpeli {tete u vanrednim
situacijama;
ostvaruj e saradnju sa sus e dnim
op{tinama, Ministarstvom unutra{njih
poslova i Vojskom Srbije u cilju
uskla|ivanja aktivnosti u vanrednim
situacijama; razmatra i odlu~uje o
drugim pitanjima iz oblasti za{tite i
spasavanja iz svoje nadle`nosti;
izve{tava Skup{tinu op{tine o stanju na
terenu i o preduzetim aktivnostima u
vanrednoj situaciji.

Органи општинске управе

Organi op{tinske uprave

Члан 6.

^lan 6.

Органи општинске управе у оквиру
својих надлежности у систему заштите и
спасавања обављају следеће послове и задатке:

Organi op{tinske uprave u okviru svojih
nadle`nosti u sistemu za{tite i spasavanja obavljaju
slede}e poslove i zadatke:

-

-

прате стање у вези са заштитом и
спасавањем у ванредним ситуацијама
и предузимају мере за заштиту и
спасавање;
у ч е с т ву ј у у и з р а д и П р о ц е н е
угрожености територије општине
Пријепоље;
израђују поједине делове Плана
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама;
учествују у припремама и извођењу
привременог померања или
евакуације становништва и друге
послове по налогу Штаба за ванредне
ситуације.

Комисија
за послове заштите и
спасавања општине Пријепоље

-

-

prate stanje u vezi sa za{titom i
spasavanjem u vanrednim situacijama i
pr e duzimaju m e r e za za{titu i
spasavanje;
u~estvuju u izradi Procene ugro`enosti
teritorije op{tine Prijepolje;
izra|uju pojedine delove Plana za{tite i
spasavanja u vanrednim situacijama;
u~estvuju u pripremama i izvo|enju
privremenog pomeranja ili evakuacije
stanovni{tva i druge poslove po nalogu
[taba za vanredne situacije.

Komisija za poslove za{tite i spasavanja
op{tine Prijepolje
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Члан 7.

^lan 7.

Стручне, оперативне, планске и
организационе послове зштите и спасавања у
ванредним ситуацијама за Општину Пријепоље
вршиће Комисија за заштиту и спасавање од
елементарних непогода и других несрећа коју
формира Штаб за ванредне ситуације (у даљем
тексту: Комисија за заштиту и спасавање).

Stru~ne, operativne, planske i organizacione
poslov e z{tit e i spasavanja u vanr e dnim
situacijama za Op{tinu Prijepolje vr{i}e Komisija
za za{titu i spasavanje od elementarnih nepogoda i
drugih nesre}a koju formira [tab za vanredne
situacije (u daljem tekstu: Komisija za za{titu i
spasavanje).

Комисија за заштиту и спасавање врши
следеће послове:
-

-

-

-

носилац је активности на изради
Процене угрожености општине
Пријепоље;
носилац је активности на изради
Плана заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама;
носилац је активности на изради
Плана функционисања цивилне
заштите и система осматрања и
обавештавања (у склопу Плана
одбране општине),
носилац је активности на формирању,
опремању и обучавању јединица
цивилне заштите опште намене;
прате опасности, обавештавају
становништвао о опасностима и
предузимају друге превентивне мере
за смањење ризика од елементарних
непогода и других несрећа;
набављају и одржавају средства за
узбуњивање у оквиру система јавног
узбуњивања у Републици Србији,
у ч е с т ву ј у у и з р а д и с т уд и ј е
покривено сти система јавног
узбуњивања за територију локалне
самоуправе;
остварују непосредну сарадњу са
организационим јединицама Сектора
за ванредне ситуације;
израђују План мобилизације
јединица и организују извршење
мобилизације јединица опште
намене; врше и друге послове из
области заштите и спасавања.

Komisija za za{titu i spasavanje vr{i
slede}e poslove:
-

-

-

-

nosilac je aktivnosti na izradi Procene
ugro`enosti op{tine Prijepolje;
nosilac je aktivnosti na izradi Plana
za{tit e i spasavanja u vanr e dnim
situacijama;
nosilac je aktivnosti na izradi Plana
funkcionisanja civilne za{tite i sistema
osmatranja i obave{tavanja (u sklopu
Plana odbrane op{tine),
nosilac je aktivnosti na formiranju,
opr e manju i obu~avanju j e dinica
civilne za{tite op{te namene;
prate opasnosti, obave{tavaju
stanovni{tvao o opasnostima i
preduzimaju druge preventivne mere za
smanj e nj e rizika od e l e m e ntarnih
nepogoda i drugih nesre}a;
nabavljaju i odr`avaju sredstva za
uzbunjivanje u okviru sistema javnog
uzbunjivanja u R e publici Srbiji,
u~estvuju u izradi studije pokrivenosti
sist e ma javnog uzbunjivanja za
teritoriju lokalne samouprave;
ostvaruju n e posr e dnu saradnju sa
organizacionim jedinicama Sektora za
vanredne situacije;
izra|uju Plan mobilizacije jedinica i
organizuju izvr{ e nj e mobilizacij e
jedinica op{te namene; vr{e i druge
poslove iz oblasti za{tite i spasavanja.

Општински штаб за ванредне ситуације

Op{tinski {tab za vanredne situacije

Члан 8.

~lan 8.

О б ј е д и њ а в а њ е , ко о р д и н а ц и ј у и
руковођење снагама за заштиту и спасавање,

Objedinjavanje, koordinaciju i
rukovo|enje snagama za za{titu i spasavanje,
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јединицама цивилне заштите које формира
општина Пријепоље и активностима које се
предузимају у заштити и спасавању људи и
материјалних добара, као и спровођењу мера и
задат ака цивилне заштите у случају
елементарних непогода, техничко-технолошких
несрећа и других опасности на територији
општине Пријепоље, спроводи Општински
штаб за ванредне ситуације.

j e dinicama civiln e za{tit e koj e formira op{tina
Prij e polj e i aktivnostima koj e s e pr e duzimaju u
za{titi i spasavanju ljudi i mat e rijalnih dobara,
kao i sprovo| e nju m e ra i zadataka civiln e
za{tit e u slu~aju e l e m e ntarnih n e pogoda,
tehni~ko-tehnolo{kih nesre}a i drugih
opasnosti na t e ritoriji op{tin e Prij e polj e ,
sprovodi Op{tinski {tab za vanr e dn e situacij e .

Члан 9.

^lan 9.

Поред надлежности
дефинисаних
Законом , Општински штаб, у случају ванредне
ситуације може наредити и следеће мере:

Pored nadle`nosti definisanih Zakonom ,
Op{tinski {tab, u slu~aju vanredne situacije mo`e
narediti i slede}e mere:

-

-

-

-

мобилизацију јединица цивилне
заштите опште намене, грађана и
материјалних средстава;
ангажовање оспособљених правних
лица;
увођење дежурства правним лицима;
посебан режим обављања одређених
комуналних делатности;
посебне мере и поступке хигијенскопрофилактичког карактера;
посебан режим саобраћаја или
забрану с аобраћаја локалним
путевима;
евакуацију становништва;
одређивање другачијег распореда
радног времена;
посебне приоритете у
испоруци
комуналних и других производа и
пружању услуга (воде,грејања, гаса,
електричне енергије, општинског
превоза, железнички и друмски
превоз и сл);
привремену забрану приступа и
кретања у појединим угпоженим
подручјима;
привремену забрану коришћења
одређених покретних и непокретних
с т в а р и в л а с н и ц и м а од н о с н о
корисницима;
обезбеђење обвезног поштовања
наређених мера од ст ране
становништва и правних лица у
организовању и спровођењу
евакуације и других активности у
заштити и спасавању;
корисницима, односно власницима
с т а м бе н и х з г р а д а , с т а н о ва ,
пословних
просторија и других

-

-

-

-

mobilizaciju jedinica civilne za{tite
op{te namene, gra|ana i materijalnih
sredstava;
anga`ovanje osposobljenih pravnih
lica;
uvo|enje de`urstva pravnim licima;
poseban re`im obavljanja odr e| enih
komunalnih delatnosti;
posebne mere i postupke higijenskoprofilakti~kog karaktera;
poseban re`im saobra}aja ili zabranu
saobra}aja lokalnim putevima;
evakuaciju stanovni{tva;
odr e |ivanj e druga~ij e g raspor e da
radnog vremena;
pos e bn e priorit e t e u
isporuci
komunalnih i drugih proizvoda i
pru`anju usluga (vode,grejanja, gasa,
e l e ktri~n e e n e rgij e , op{tinskog
prevoza, `elezni~ki i drumski prevoz i
sl);
privr e m e nu zabranu pristupa i
kr e tanja u poj e dinim ugpo` e nim
podru~jima;
privr e m e nu zabranu kori{} e nja
odre|enih pokretnih i nepokretnih
stvari vlasnicima odnosno
korisnicima;
ob e zb e | e nj e obv e znog po{tovanja
nare|enih mera od strane stanovni{tva
i pravnih lica u organizovanju i
sprovo| e nju e vakuacij e i drugih
aktivnosti u za{titi i spasavanju;
korisnicima, odnosno vlasnicima
stambenih zgrada, stanova , poslovnih
prostorija i drugih zgrada da prime na
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зграда да приме на привремени смештај
угрожена лица из угроженог подручја;
- и друге мере.

privr e m e ni sm e {taj ugro` e na lica iz ugro` e nog
podru~ja;
- i druge mere.

Повереници цивилне заштите

Poverenici civilne za{tite

Члан 10.

^lan 10.

За организацију и спровођење
превентивних мера заштите и покретања
почетних активности у случају појаве опасности
по људе и материјална средства у насељеним
местима Општине Пријепоље, именоваће се
повереници цивилне заштите и њихови
заменици у месним заједницама:
Повереници и заменици повереника
у месним заједницама предузимају непосредне
мере за учешће грађана у спровођењу мера и
задатака цивилне заштите и личне, узајамне и
колективне заштите у насељима подружницама
месне заједнице
и руководе
једницама
цивилне заштите опште намене.
Грађани на угроженим и настрадалим
подручјима дужни су да поступају у складу са
упутствима повереника, односно заменика
повереника.
Именовање повереника и заменика
повереника извршиће Општински штаб за
ванредне ситуације у року од 30 дана од дана
доношења ове одлуке.
Предлоге за именовање повереника и
заменика повереника урадиће стручна Комисија
за заштиту и спасавање у сарадњи са саветима
месних заједница и стручном службом Одељења
за ванредне ситуације.

Za organizaciju i sprovo|enje preventivnih
mera za{tite i pokretanja po~etnih aktivnosti u
slu~aju pojave opasnosti po ljude i materijalna
sredstva u naseljenim mestima Op{tine Prijepolje,
imenova}e se poverenici civilne za{tite i njihovi
zamenici u mesnim zajednicama:
Poverenici i zamenici poverenika u mesnim
zajednicama preduzimaju neposredne mere za
u~e{}e gra|ana u sprovo|enju mera i zadataka
civilne za{tite i li~ne, uzajamne i kolektivne za{tite
u naseljima podru`nicama mesne zajednice i
rukovode jednicama civilne za{tite op{te namene.
Gra|ani na ugro` e nim i nastradalim
podru~jima du`ni su da postupaju u skladu sa
uputstvima poverenika, odnosno
zamenika
poverenika.
Im e novanj e pov e r e nika i zam e nika
poverenika izvr{i}e Op{tinski {tab za vanredne
situacije u roku od 30 dana od dana dono{enja ove
odluke.
Predloge za imenovanje poverenika i
zamenika poverenika uradi}e stru~na Komisija za
za{titu i spasavanje u saradnji sa savetima mesnih
zajednica i stru~nom slu`bom Odeljenja za
vanredne situacije.

Оспособљена правна лица за заштиту и
спасавање

Osposobljena pravna lica za za{titu i
spasavanje

Члан 11.

^lan 11.

За потребе заштите и спасавања грађана
и материјалних добара од
елементарних
непогода, техничко-технолошких несрећа и
опасности на територији општине Пријепоље,
одређују се оспособљена привредна друштва и
друга правна лица и то:

Za potrebe za{tite i spasavanja gra|ana i
materijalnih dobara od elementarnih nepogoda,
tehni~ko-tehnolo{kih nesre}a i opasnosti na
t e ritoriji op{tin e Prij e polj e , odr e |uju
se
osposobljena privredna dru{tva i druga pravna
lica i to:
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Активирање и употребу правних
субјеката из става 2.овог члана наређује
Општински штаб за ванредне ситуације.
Овлашћује се Општинско веће да са
правним лицима из става 2. овог члана склопи
Уговор којим ће се уредити међусобна права и
обавезе.
Средства за надокнаду трошкова
насталих учешћем правних лица из става 2. овог
члана у заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама обезбеђују се из буџета општине
Пријепоље.

Aktiviranje i upotrebu pravnih
subj e kata iz stava 2.ovog ~lana nar e |uj e
Op{tinski {tab za vanr e dn e situacij e .
Ovla{}uje se Op{tinsko ve}e da sa pravnim
licima iz stava 2. ovog ~lana sklopi Ugovor kojim }e
se urediti me|usobna prava i obaveze.
Sredstva za nadoknadu tro{kova
nastalih u~ e {} e m pravnih lica iz stava 2. ovog
~lana u za{titi i spasavanju u vanr e dnim
situacijama ob e zb e |uju s e iz bud` e ta op{tin e
Prij e polj e .

Јединице цивилне заштите

Jedinice civilne za{tite

Члан 12.

^lan 12.

Јединице цивилне заштите опште намене
оспособљавају се за извршавање обимних и
мање сложених задатака из области заштите и
спасавања као што су локализовање и гашење
почетних и мањих пожара шумских пожара
учешће у заштити од поплава, указивање прве
помоћи, за одржавање реда, затим учешће у
збрињавању угроженог становништва, помоћ у
санацији терена и друге активности по процени
Општинског штаба за ванредне ситуације.
У општини Пријепоље формираће се 4
јединице цивилне заштите опште намене јачине
вода један вод у Бродареву са 52 обвезника и три
вода у Пријепољу са укупно 156 обвезника
цивилне заштите.
Попуну,опремање и обуку јединица
извршиће Комисија за заштиту и спасавање
.
Координацију послова из става 3. овог
члана вршиће Општинско веће.

Jedinice civilne za{tite op{te namene
osposobljavaju se za izvr{avanje obimnih i manje
slo`enih zadataka iz oblasti za{tite i spasavanja
kao {to su lokalizovanje i ga{enje po~etnih i
manjih po`ara {umskih po`ara u~e{}e u za{titi od
poplava, ukazivanje prve pomo}i, za odr`avanje
reda, zatim u~e{}e u zbrinjavanju ugro`enog
stanovni{tva, pomo} u sanaciji terena i druge
aktivnosti po proceni
Op{tinskog {taba za
vanredne situacije.
U op{tini Prijepolje formira}e se 4 jedinice
civilne za{tite op{te namene ja~ine voda jedan vod
u Brodarevu sa 52 obveznika i tri voda u Prijepolju
sa ukupno 156 obveznika civilne za{tite.
Popunu,opremanje i obuku jedinica izvr{i}e
Komisija za za{titu i spasavanje .
Koordinaciju poslova iz stava 3. ovog ~lana
vr{i}e Op{tinsko ve}e.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ
ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
ПЛАН ФУНКЦИОНИСАЊА ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ
Члан 13.
Носилац израде Процене угрожености
општине Пријепоље од елементарних непогода
и других несрећа је Комисија за заштиту и
спасавање која ће у сарадњи са МУП РС - Сектор
за ванредне ситуације - Одељење за ванредне
ситуације у Пријепољу (у даљем тексту:
Одељење за ванредне ситуације у Пријепољу) и
другим организационим јединицама Општинске

PROCENA UGRO@ENOSTI
PLAN ZA[TITE I SPASAVANJA U
VANREDNIM SITUACIJAMA
PLAN FUNKCIONISANJA CIVILNE
ZA[TITE
^lan 13.
Nosilac izrade Procene ugro`enosti
op{tine Prijepolje od elementarnih nepogoda i
drugih nesre}a je Komisija za za{titu i spasavanje
koja }e u saradnji sa MUP RS - Sektor za vanredne
situacije - Odeljenje za vanredne situacije u
Prijepolju (u daljem tekstu: Odeljenje za
vanr e dn e situacij e u Prij e polju) i drugim
organizacionim jedinicama Op{tinske uprave u
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управе у складу са Законом и методологијом за
израду Процене угрожености и планова заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама сачинити
Процену.

skladu sa Zakonom i m e todologijom za izradu
Proc e n e ugro` e nosti i planova za{tit e i
spasavanja u vanr e dnim situacijama sa~initi
Proc e nu.

Члан 14.

^lan 14.

Општински штаб за ванредне ситуације
ће размотрити План заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама општине Пријепоље и
доставити Општинском већу на усвајање.
Носилац израде Плана функционисања
система цивилне заштите као саставног дела
Плана одбране општине Пријепоље је Комисија
за заштиту и спасавање .која ће у срадњи са
Одељењем за ванредне ситуације у Пријепољу и
другим организационим јединицама Општинске
управе, у складу са Упутством о методологији за
израду планова одбране и потребним изводом и
Плана одбране Републике сачинити План.

Op{tinski {tab za vanredne situacije }e
razmotriti Plan za{tite i spasavanja u vanrednim
situacijama op{tin e Prij e polj e i
dostaviti
Op{tinskom ve}u na usvajanje.
Nosilac izrade Plana funkcionisanja sistema
civilne za{tite kao sastavnog dela Plana odbrane
op{tine Prijepolje je Komisija za za{titu i spasavanje
.koja }e u sradnji sa Odeljenjem za vanredne situacije
u Prijepolju i drugim organizacionim jedinicama
Op{tinske uprave, u skladu sa Uputstvom o
metodologiji za izradu planova odbrane i potrebnim
izvodom i Plana odbrane Republike sa~initi Plan.

Лична и колективна заштита

Li~na i kolektivna za{tita

Члан 15.

^lan 15.

Личну и колективну заштиту у општини
организовати по ме сту рада и ме сту
становања.
Грађани власници стамбених зграда,
односно кућа, дужни су да, за потребе личне
заштите и спасавања и заштите и спасавања
чланова породичног домаћинства, као и
имовине, набаве и држе у исправном стању
средства и опрему као што је предвиђено
Уредбом о обавезним средствима и опреми за
личну и колективну заштиту од елементарних
непогода и других несрећа.
Обавезује се Комисија за заштиту и
спасавање да у сарадњи са Одељењем за
ванредне ситуације у Пријепоље припреми
упутства и друге публикације којима ће се
вршити едукација становништва о поступцима у
могућој или насталој опасности. Посебан
акценат дати едукацији становништва о
реаговању у земљотресу, поплавама и пожару.
У реализацији активности наведених у
ставу 3.овог члана укључити поверенике
цивилне заштите.
Финансирање

Li~nu i kol e ktivnu za{titu u op{tini
organizovati po m e stu rada i m e stu stanovanja.
Gra|ani vlasnici stamb e nih
zgrada,
odnosno ku}a, du`ni su da, za potr e b e li~n e
za{tit e i spasavanja i za{tit e i spasavanja ~lanova
porodi~nog doma}instva, kao i imovin e , nabav e i
dr` e u ispravnom stanju sr e dstva i opr e mu kao
{to j e pr e dvi| e no Ur e dbom o obav e znim
sr e dstvima i opr e mi za li~nu i kol e ktivnu za{titu
od elementarnih nepogoda i drugih
n e sr e }a.
Obav e zuj e s e Komisija za za{titu i
spasavanj e da u saradnji sa Od e lj e nj e m za
vanr e dn e situacij e u Prij e polj e pripr e mi uputstva
i drug e publikacij e kojima } e s e vr{iti e dukacija
stanovni{tva o postupcima u mogu}oj ili nastaloj
opasnosti. Pos e ban akc e nat dati e dukaciji
stanovni{tva o r e agovanju u z e mljotr e su,
poplavama i po`aru.
U r e alizaciji aktivnosti nav e d e nih u stavu
3.ovog ~lana uklju~iti pov e r e nik e civiln e za{tit e .

Члан 16.

^lan 16.

Из буџета општине Пријепоље
за
потребе заштите и спасавања становништва и

Iz bud`eta op{tine Prijepolje za potrebe
za{tite i spasavanja stanovni{tva i materijalnih

Finansiranje
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материјалних добара од елементарних непогода,
техничко-технолошких несрећа и опасности,
финансираће се следеће:
- организовање, опремање и обучавање
Општинског штаба за ванредне
ситуације;
- органзовање,опремање и обучавање
јединица цивилне заштите опште
намене;
- трошкове ангажовања оспособљених
правнх лица у складу са уговором за
извршавање задатака заштите и
спасавања;
- изградњу система за узбуњивање на
територији Општине,
- набавку,одржавање, смештај, чување
и осигурање посебне опреме за
Општинске јединице цивилне
заштите опште намене;
- изградњу, адаптацију, одржавање,
опремање, осигурање и чување
објеката за потребе цивилне заштите;
- обуку из области цивилне заштите
коју организује општина Пријепоље;
- организацију и спровођење мера и
задатака цивилне заштите из
делокруга општине;
- санирање штета
насталих
природном и другом незгодом, у
складу са материјалним
могућностима;
- и друге послове цивилне заштите који
су одређени позитивним прописима.

dobara od elementarnih nepogoda, tehni~kotehnolo{kih nesre}a i opasnosti, finansira}e se
slede}e:
- organizovanje, opremanje i
obu~avanj e Op{tinskog {taba za
vanredne situacije;
- organzovanje,opremanje i obu~avanje
jedinica civilne za{tite op{te namene;
- tro{kove anga`ovanja osposobljenih
pravnh lica u skladu sa ugovorom za
izvr{avanje zadataka za{tite i
spasavanja;
- izgradnju sistema za uzbunjivanje na
teritoriji Op{tine,
- nabavku,odr`avanje, sme{taj, ~uvanje
i osiguranj e pos e bn e opr e m e za
Op{tinske jedinice civilne za{tite op{te
namene;
- izgradnju, adaptaciju, odr`avanj e ,
opr e manj e , osiguranj e i ~uvanj e
objekata za potrebe civilne za{tite;
- obuku iz oblasti civilne za{tite koju
organizuje op{tina Prijepolje;
- organizaciju i sprovo|enje mera i
zadataka civilne za{tite iz delokruga
op{tine;
- saniranje {teta nastalih prirodnom i
drugom n e zgodom, u skladu sa
materijalnim mogu}nostima;
- i druge poslove civilne za{tite koji su
odre|eni pozitivnim propisima.

Признања и награде

Priznanja i nagrade

Члан 17.

^lan 17.

За нарочите успехе у организовању и
спровођењу задатака цивилне заштите и других
послова заштите и спасавања, у привредним
друштвима и другим правним лицима,
службама и органима Општине, Штаба за
ванредне ситуације, јединицама цивилне
заштите, повереницима цивилне заштите,
заменицима повереника, другим припадницима
и заслужним појединцима на територији
општине Пријепоље, додељују се признања и
награде.
Признања и награде ће се уручивати на
Светски дан цивилне заштите 1.март.
Обавезује се Општинско веће да ближе
уреди врсту награда и признања као и
критријуме за њихову доделу.

Za naro~ite uspehe u organizovanju i
sprovo|enju zadataka civilne za{tite i drugih
poslova za{tit e i spasavanja, u privr e dnim
dru{tvima i drugim pravnim licima, slu`bama i
organima Op{tine, [taba za vanredne situacije,
jedinicama civilne za{tite, poverenicima civilne
za{tit e , zam e nicima pov e r e nika, drugim
pripadnicima i zaslu`nim pojedincima na teritoriji
op{tine Prijepolje, dodeljuju se priznanja i
nagrade.
Priznanja i nagrade }e se uru~ivati na
Svetski dan civilne za{tite 1.mart.
Obavezuje se Op{tinsko ve}e da bli`e uredi
vrstu nagrada i priznanja kao i kritrijume za
njihovu dodelu.
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Члан 18.

^lan 18.

Ова одлука ступа на снагу у року од 8
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Пријепоље.

Ova odluka stupa na snagu u roku od 8 dana
od dana objavljivanja u „Slu`benom glasniku
op{tine Prijepolje.

Број: 82-96/2012
Дана: 15.11.2012. године
Пријепоље

Broj: 82-96/2012
Dana: 15.11.2012. godine
Pr i j e p o lj e

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUP[TINA OP[TINE PRIJEPOLJE

ПРЕДСЕДНИК

PREDSEDNIK

Вукосав Томашевић с.р.

Vukosav Toma{evi} s.r.

На основу члана 55. Закона о водама
(''Службени гласник РС'', број 30/2010) и члана
15 и 39. Статута општине Пријепоље
(''Службени гласник општине Пријепоље'', број
4/2009), Скупштина општине Пријепоље, на
седници одржаној 15.11.2012. године, донела је

Na osnovu ~lana 55. Zakona o vodama
(''Slu`beni glasnik RS'', broj 30/2010) i ~lana 15 i 39.
Statuta op{tine Prijepolje (''Slu`beni glasnik op{tine
Prijepolje'', broj 4/2009), Skup{tina op{tine Prijepolje,
na sednici odr`anoj 15.11.2012. godine, donela je

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД
ПОПЛАВА
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
1. КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
Опште карактеристике
Пријепољска општина се налази на
југозападном делу Србије, на простору средњег
Полимља са површином од 827 км2, има око
36.713 становника по незваничном попису од
2011. године, и 80 насеља. Граничи се са
општинама Сјеница, Нова Варош, Прибој, као и
са црногорским општинама Пљевља и Бијело
Поље.
Градско насеље са 15.031 становником се
развило са обе стране реке Лима и уз долине
његових притока Милешевке, Сељашнице,
Ратајске и Миоске и то углавном алувијалним
равнима, а потом и на ниским планинским
падинама.
Урбаном композицијом обједињује неколико
просторно функционалних целина формираних
у различитим историјским фазама. Центар са
старом чрашијом, Шарамапов, Вакуф, Бостани и
Луке, Шеховића поље са Душманићима,
Коловрат са Ратајском, Сељашнцом и Чадињем,
Велику Жупу и Ивање.

OPERATIVNI PLAN ZA ODBRANU OD
POPLAVA
TERITORIJE OP[TINE PRIJEPOLJE
1. KARAKTERISTIKE OP[TINE
PRIJEPOLJE
Op{te karakteristike
Prijepoljska op{tina se nalazi na
jugozapadnom delu Srbije, na prostoru srednjeg
Polimlja sa povr{inom od 827 km2, ima oko
36.713 stanovnika po nezvani~nom popisu od
2011. godine, i 80 naselja. Grani~i se sa op{tinama
Sjenica, Nova Varo{, Priboj, kao i sa crnogorskim
op{tinama Pljevlja i Bijelo Polje.
Gradsko naselje sa 15.031 stanovnikom se
razvilo sa obe strane reke Lima i uz doline
nj e govih pritoka
Mil e { e vk e , S e lja{nic e ,
Ratajske i Mioske i to uglavnom aluvijalnim
ravnima, a potom i na niskim planinskim
padinama.
Urbanom kompozicijom objedinjuje
n e koliko prostorno funkcionalnih c e lina
formiranih u razli~itim istorijskim fazama.
Centar sa starom ~ra{ijom, [aramapov, Vakuf,
Bostani i Luke, [ehovi}a polje sa Du{mani}ima,
Kolovrat sa Ratajskom, Selja{ncom i ^adinjem,
Veliku @upu i Ivanje.
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Секундарни урбани центар
на
територији општине је Бродарево такође у
лимској долини, а удаљено је 25 км. јужно тј.
узоводно од
административног центра
општине.

Sekundarni urbani centar na teritoriji op{tine
je Brodarevo tako|e u limskoj dolini, a udaljeno
je 25 km. ju`no tj. uzovodno od administrativnog
centra op{tine.

Особености рељефа
Територија општине представља планинску
регију са просечном надморском висином изнад
1000 м. На ушћу Милешевке у Лим надморска
висина је 440 м., а на Јадовнику је врх Катунић
висок 1734 м. Простор територије општине
Пријепоље, река Лим дели меридијански,
односно правцем југоисток северозапад - на два
асиметрична дела са којих се поточићи, потоци,
речице и реке усмеравају према њему.
У морфолошком изгледу пријепољсксог
краја издваја се неколико мањих природних
целина који заједно чине део простора средњег
Полимља. Најнижи делови пријепољског краја
су алувијалне равни речних долина Лима,
Сељашнице , Ратајске, Миоске, Комарансе реке
и Милешевке. Лимска долина је ткз. композитна
долина, јер је иста проширена код Бродарева и
Пријепоља између којих Лим протиче кроз узане
клисуре усечене у главном у кречњаку и
серпетинским стенама. Из усечених клисура у
кречњаку долина Лима се код села Дивци
проширује на десној страни у пространо
ивањско а на левој у жупско поље. Ивањскожупксо поље је јединствено поље које река Лим
дужином од 8 км. пресеца на два дела. У
североисточном дело ивањско – жупске котлине
Лим је у у соколичко-чадињском масиву усекао
клисуру дугу 2 км. која се даље проширује у
пријепољско-залушко поље.
Када се из композитне долине Лима зађе уз
Гробничку реку, Зебуђу, Милешевку, Гостунску,
Слатинску, Комаранску реку, Грачаницу, Миоску
Ратајску, Сељашницу и Љупчу, улази се у
својеврстан лавиринт долинских проширења
благих и стрмих падина. Неке од њих су густо
насељене јер се непосредно наслањају на
проширења долине Лима и његових притока,
пријепољско-залушку, ивањско-великожупску и
Бродаревску котлину, док су друге удаљеније и
нешто слабије насељене.
Просторну целину планинског дела општине
Пријепоље чине предели: Јадовника, Златара,
Побијеника, Лисе, Камене Горе и Крашке
висоравни Јабуке и Бабина. С десне стране Лима
пружају се стрме падине планине Јадовник све
од Озрена па до ушћа Милешевке у Лим.
Јадовник је кречњачка планина облика површи.
Прилично је обешумљена и рашчлањена на

Osobenosti reljefa
Teritorija op{tine predstavlja planinsku regiju
sa prose~nom nadmorskom visinom iznad 1000 m.
Na u{}u Mile{evke u Lim nadmorska visina je 440
m., a na Jadovniku je vrh Katuni} visok 1734 m.
Prostor teritorije op{tine Prijepolje, reka Lim deli
m e ridijanski, odnosno pravc e m jugoistok
severozapad - na dva asimetri~na dela sa kojih se
poto~i}i, potoci, re~ice i reke usmeravaju prema
njemu.
U morfolo{kom izgledu prijepoljsksog kraja
izdvaja se nekoliko manjih prirodnih celina koji
zajedno ~ine deo prostora srednjeg Polimlja.
Najni`i delovi prijepoljskog kraja su aluvijalne
ravni re~nih dolina Lima, Selja{nice , Ratajske,
Mioske, Komaranse reke i Mile{evke. Limska
dolina je tkz. kompozitna dolina, jer je ista pro{irena
kod Brodareva i Prijepolja izme|u kojih Lim
proti~e kroz uzane klisure use~ene u glavnom u
kre~njaku i serpetinskim stenama. Iz use~enih
klisura u kre~njaku dolina Lima se kod sela Divci
pro{iruje na desnoj strani u prostrano ivanjsko a na
levoj u `upsko polje. Ivanjsko- `upkso polje je
jedinstveno polje koje reka Lim du`inom od 8 km.
preseca na dva dela. U severoisto~nom delo
ivanjsko – `upske kotline Lim je u u sokoli~ko~adinjskom masivu usekao klisuru dugu 2 km. koja
se dalje pro{iruje u prijepoljsko-zalu{ko polje.
Kada se iz kompozitne doline Lima za|e uz
Grobni~ku reku, Zebu|u, Mile{evku, Gostunsku,
Slatinsku, Komaransku reku, Gra~anicu, Miosku
Ratajsku, Selja{nicu i LJup~u, ulazi se u svojevrstan
lavirint dolinskih pro{irenja blagih i strmih padina.
Neke od njih su gusto naseljene jer se neposredno
naslanjaju na pro{irenja doline Lima i njegovih
pritoka, prij e poljsko-zalu{ku, ivanjskoveliko`upsku i Brodarevsku kotlinu, dok su druge
udaljenije i ne{to slabije naseljene.
Prostornu celinu planinskog dela op{tine
Prij e polj e ~in e pr e d e li: Jadovnika, Zlatara,
Pobijenika, Lise, Kamene Gore i Kra{ke visoravni
Jabuke i Babina. S desne strane Lima pru`aju se
strme padine planine Jadovnik sve od Ozrena pa do
u{}a Mile{evke u Lim. Jadovnik je kre~nja~ka
planina oblika povr{i. Prili~no je obe{umljena i
ra{~lanjena na manje reljefne oblike koji se strmo
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мање рељефне облике који се стрмо спостају
према долини Лима и његовим притокама. Због
тих изражених стрмина на њему су снажно
изражени процеси ерозије.
У источном и североисточном делу
пријепољске територије протеже се готово
паралелно са Јадовником планина Златар чији је
рељеф знатно рашчлањен флувијалном ерозијом
десних притока реке Милешевке и Лима. Добро
је пошумљен те стога има мање пашњака него
планина Јадовник.
Западно од реке Лима на простору између
Пријепоља и Прибоја издиже се Побијеник, а
између Бродарева и Бијелог Поља Лиса. У
пределу Лисе и Побијеника над кречњачким
стенама доминирају палеозојски шкриљци и
друге стене, те су рељефни облици блажи,
снадбевеност водом већа и повољни услови за
вегетацију.
У западном и северозападном делу
пријепољске територије протеже се просторна
јабучко-бабинска висораван која је већим делом
карстифицирана и оголела. Преовладавају
плитка земљишта која су више погодна за
пашњак, а мање за њивске културе.
Камена Гора је планинско узвишење у
западном делу пријепољске територије. Она се
од јабучко-бабинске кречњачке висоравни
разликује по великом броју извора воде,
шумовитија је и има повољнију климу.

spostaju prema dolini Lima i njegovim pritokama.
Zbog tih izra`enih strmina na njemu su sna`no
izra`eni procesi erozije.
U isto~nom i s e v e roisto~nom d e lu
prijepoljske teritorije prote`e se gotovo paralelno sa
Jadovnikom planina Zlatar ~iji je reljef znatno
ra{~lanjen fluvijalnom erozijom desnih pritoka reke
Mile{evke i Lima. Dobro je po{umljen te stoga ima
manje pa{njaka nego planina Jadovnik.
Zapadno od reke Lima na prostoru izme|u
Prijepolja i Priboja izdi`e se Pobijenik, a izme|u
Brodareva i Bijelog Polja Lisa. U predelu Lise i
Pobijenika nad kre~nja~kim stenama dominiraju
paleozojski {kriljci i druge stene, te su reljefni oblici
bla`i, snadbevenost vodom ve}a i povoljni uslovi za
vegetaciju.
U zapadnom i s e v e rozapadnom de lu
prijepoljske teritorije prote`e se prostorna jabu~kobabinska visoravan koja j e v e }im d e lom
karstificirana i ogolela. Preovladavaju plitka
zemlji{ta koja su vi{e pogodna za pa{njak, a manje
za njivske kulture.
Kamena Gora je planinsko uzvi{enje u
zapadnom delu prijepoljske teritorije. Ona se od
jabu~ko-babinske kre~nja~ke visoravni razlikuje po
velikom broju izvora vode, {umovitija je i ima
povoljniju klimu.

Геолошке особености
У геолошкој грађи пријепољске територије
учествују стене разноврсних стратиграфских
формација и разноврсног минералног стастава.
То су палеозојски шкриљци, триаски кречњаци с
доламитима и дијабазрожњацима, магматске
(вулканске) стене и млађе терцијарне творовине.
Палеозојски шкриљци представљени су:
шкриљцима, пешчарима, филитима идр. Ове
најстарије творевине се простиру од планине
Голије на истоку ка Пријепољу на западу.
Највећа ширина палеозојских творовина је у
пределу Пријепоља. Кроз ту зону палазеојика
пролази велика дислокација којом тече река Лим
дужнином од 35 км.
У грађи простора са десне стране Лима
највеће пространство има дијабазрожњачка
формација која се у широком појасу простире
низводно од Бродарева све до реке Бистрице.
Она захвата југозападне и северозападне делове
Јадовника и северозападне и северне делове
Златара. Низводно од Пријепоља
дијабазрожњачка формација прелази на леву
страну Лима од Избичња у широком појасу се

Geolo{ke osobenosti
U geolo{koj gra|i prijepoljske teritorije
u~estvuju stene raznovrsnih stratigrafskih formacija
i raznovrsnog min e ralnog stastava. To su
paleozojski {kriljci, triaski kre~njaci s dolamitima i
dijabazro`njacima, magmatske (vulkanske) stene i
mla|e tercijarne tvorovine.
Pal e ozojski {kriljci pr e dstavlj e ni su:
{kriljcima, pe{~arima, filitima idr. Ove najstarije
tvorevine se prostiru od planine Golije na istoku ka
Prijepolju na zapadu. Najve}a {irina paleozojskih
tvorovina je u predelu Prijepolja. Kroz tu zonu
palazeojika prolazi velika dislokacija kojom te~e
reka Lim du`ninom od 35 km.
U gra|i prostora sa desne strane Lima
najv e } e prostranstvo ima dijabazro`nja~ka
formacija koja se u {irokom pojasu prostire
nizvodno od Brodareva sve do reke Bistrice. Ona
zahvata jugozapadne i severozapadne delove
Jadovnika i severozapadne i severne delove
Zlatara. Nizvodno od Prijepolja dijabazro`nja~ka
formacija prelazi na levu stranu Lima od Izbi~nja
u {irokom pojasu se prote`e prema
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протеже према северозападном делу пријепољске територије.
У североисточном делу планине
Јадовник, низ долину Милешевке, са њене леве
стране, од Милешевог Дола до манастира
Милешево заступљени су шкриљци, а са десне,
на простору јужних падина планине Златар,
карбонантне стене.
С леве стране Лима од Гостуна до
Пријепоља, у континуитету, у једном ужем
појасу протежу се карбонатне стене. Њих
низводно од Пријепоља прекидају мањи
простори магматских дијабазрожњачких стена.
Западно од овог појаса карбонатних стена,
знатне површине пријепољске територије
покривају шкриљци нижег кристалитета.
Карбонантне стене заступљене су и на
просторима Камене Горе, Јабуке и Бабина чији
континуитет прекидају мање површине
шкриљаца и вулканских стена. У југоисточном
делу пријепољске територије, а нарочито у
сливу реке Дубочице, заступљена је
преридотитско серпентинска формација
магматских стена.

s e v e rozapadnom d e lu prij e poljsk e t e ritorij e .
U s e v e roisto~nom d e lu planin e Jadovnik,
niz dolinu Mil e { e vk e , sa nj e n e l e v e stran e , od
Mil e { e vog Dola do manastira Mil e { e vo
zastuplj e ni su {kriljci, a sa d e sn e , na prostoru
ju`nih padina planin e Zlatar, karbonantn e
st e n e .
S l e v e stran e Lima od Gostuna do
Prijepolja, u kontinuitetu, u jednom u`em pojasu
prote`u se karbonatne stene. NJih nizvodno od
Prijepolja prekidaju manji prostori magmatskih
dijabazro`nja~kih stena. Zapadno od ovog pojasa
karbonatnih stena, znatne povr{ine prijepoljske
teritorije pokrivaju {kriljci ni`eg kristalite ta.
Karbonantne stene zastupljene su i na prostorima
Kamene Gore, Jabuke i Babina ~iji kontinuitet
prekidaju manje povr{ine {kriljaca i vulkanskih
st e na. U jugoisto~nom d e lu prij e poljsk e
teritorije, a naro~ito u slivu reke Dubo~ice,
zastuplj e na j e pr e ridotitsko s e rp e ntinska
formacija magmatskih stena.

Климатска својства
Пријепоље се налази на додиру морских и
ко н т и н е н т а л н и х ва зд у ш н и х м а с а .
Праволинијски гледано од мора је удаљено 140
км. а од панонске низије 160 км. Међутим,
између Јадранског мора и Панонске низије
испречили су се високи планински венци
Динариди и они спречавају дубље продирање
оба климатска утицаја на про сторију
пријепољског краја. Због тога се Пријепоље
убраја у градове с умерено – континенталном
климом која је знатно модификована рељефним
утицајем.
Пријепољска котлина има релативно блажу
климу од места са истом или приближно истом
географском ширином и надморском висином.
То се може објаснити положајем и различитим
рељефним склопом планина који окружују
лимску долину.
У току зиме котлину, од утицаја хладних
ваздушних маса са севера, штите масиви
П о б и ј е н и ка и Зл ат и б о р а , с а и с то ка ,
североистока и југоистока масиви Златара и
Јадовника, са југа планине Лисе, а са запада,
северозапада висови Камене Горе, Јабуке и
Бабина. Осим тога ове планине су и велики
регулатори топлоте у летњим месецима када
хладни вечерњи и ноћни ваздух струји низ
падине планина према долини Лима. Зато се у
пријепољској котлини и њеним падинама до 700

Klimatska svojstva
Prijepolje se nalazi na dodiru morskih i
kontinentalnih vazdu{nih masa. Pravolinijski
gledano od mora je udaljeno 140 km. a od
panonske nizije 160 km. Me|utim, izme|u
Jadranskog mora i Panonske nizije ispre~ili su se
visoki planinski venci Dinaridi i oni spre~avaju
dublj e prodiranj e oba klimatska uticaja na
prostoriju prijepoljskog kraja. Zbog toga se
Prijepolje
ubraja u gradove s umereno –
kontin e ntalnom klimom koja j e znatno
modifikovana reljefnim uticajem.
Prijepoljska kotlina ima relativno bla`u
klimu od mesta sa istom ili pribli`no istom
geografskom {irinom i nadmorskom visinom. To
se mo`e objasniti polo`ajem i razli~itim reljefnim
sklopom planina koji okru`uju limsku dolinu.
U toku zime kotlinu, od uticaja hladnih
vazdu{nih masa sa severa, {tite masivi Pobijenika i
Zlatibora, sa istoka, severoistoka i jugoistoka
masivi Zlatara i Jadovnika, sa juga planine Lise, a
sa zapada, severozapada visovi Kamene Gore,
Jabuke i Babina. Osim toga ove planine su i veliki
regulatori toplote u letnjim mesecima kada hladni
ve~ernji i no}ni vazduh struji niz padine planina
prema dolini Lima. Zato se u prijepoljskoj kotlini i
njenim padinama do 700 m. nadmorske visine
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м. надморске висине осећају утицаји жупне
климе са специфичним климатским односима.
На основу података средњомесечних
температура ваздуха и забележених висина
падавина дошло се до закључка да је средња
годишња температура ваздуха у Пријепољу 9,3
С. Најниже температуре ваздуха су у јануару –
2,8 С. То је период када се хладан ваздух са
планинских масива спушта и акумулира у
речним проширењима долине Лима. Тада је
температура ваздуха нижа у пријепољској
котлини него на планинским странама, јер је
долина Лима под маглом, а виши делови
планина обасјани су сунцем. Најтоплији месец
је јул са просечном температуром од 19,1 С
Средња годишња количина атмосферских
падавина у Пријепољу износи око 789,5 мм по
метру квадратном површине. Највеће количине
падавина се излучују током лета (28%) и јесени
(27%), а најмање током зиме (20%) и пролећа
(25%). У просторном распореду атмосферских
падавина пријепољског краја постоје знатне
разлике како према географској ширини тако и
по надморској висини. Та количина падавина се
креће од 789,5 мм у пријепољској до 940 мм у
бродаревској котлини.
Често су дневне атмосверске падавине веће
од средњомесечне, што указује на појаву
пљусковитих киша које на земљиштима са
великим нагибом изазивају процес ерозије.
Појава ветрова у пријепољском крају јесте
последица опште циркулације ваздушних маса
као и последица рашчлањености рељефа овог
простора и различитог загревања њихових
виших и нижих делова. Најчешћи ветрови су
северац и југо. Северац дува током зиме,
изазива разведравње доносећи суво и хладно
време, док југо дува током пролећа и јесени и
утиче на повећање облачности тј. падавина. У
току летњих дана изражена је појава настанка
долинског и планинског ветра, односно Даника
и Ноћника. Од 10 часова изјутра па до сунчевог
залазка ваздушне масе услед јаког загревања
копна и ваздуха у долини Лима – струје уз
падине планина, а у току ноћи до сунчевог
изласка, хладан ваздух струји назад ка лимској
долини.
Хидролошке особености
Хидролошке особености овог простора у
директној су зависности од: климе, геолошке
подлоге, рељефа и вегетације.
Лим је највећа река ове области те су сви
мањи водени токови управљени према њему.
Низијски део општине има одлике композитне
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os e }aju uticaji `upn e klim e sa sp e cifi~nim
klimatskim odnosima.
Na osnovu podataka sr e dnjom e s e ~nih
t e mp e ratura vazduha i zab e l e ` e nih visina
padavina do{lo s e do zaklju~ka da j e sr e dnja
godi{nja t e mp e ratura vazduha u Prij e polju 9,3
S. Najni` e t e mp e ratur e vazduha su u januaru –
2,8 S. To j e p e riod kada s e hladan vazduh sa
planinskih masiva spu{ta i akumulira u r e ~nim
pro{ir e njima dolin e Lima. Tada j e t e mp e ratura
vazduha ni`a u prij e poljskoj kotlini n e go na
planinskim stranama, j e r j e dolina Lima pod
maglom, a vi{i d e lovi planina obasjani su
sunc e m. Najtopliji m e s e c j e jul sa pros e ~nom
t e mp e raturom od 19,1 S
Sr e dnja godi{nja koli~ina atmosf e rskih
padavina u Prij e polju iznosi oko 789,5 mm po
m e tru kvadratnom povr{in e . Najv e } e koli~in e
padavina s e izlu~uju tokom l e ta (28%) i j e s e ni
(27%), a najmanj e tokom zim e (20%) i prol e }a
(25%). U prostornom raspor e du atmosf e rskih
padavina prij e poljskog kraja postoj e znatn e
razlik e kako pr e ma g e ografskoj {irini tako i po
nadmorskoj visini. Ta koli~ina padavina s e
kr e } e od 789,5 mm u prij e poljskoj do 940 mm u
brodar e vskoj kotlini.
^ e sto su dn e vn e atmosv e rsk e padavin e
v e } e od sr e dnjom e s e ~n e , {to ukazuj e na pojavu
pljuskovitih ki{a koj e na z e mlji{tima sa v e likim
nagibom izazivaju proc e s e rozij e .
Pojava vetrova u prijepoljskom kraju jeste
posledica op{te cirkulacije vazdu{nih masa kao i
posledica ra{~lanjenosti reljefa ovog prostora i
razli~itog zagrevanja njihovih vi{ih i ni`ih delova.
Naj~e{}i vetrovi su severac i jugo. Severac duva
tokom zime, izaziva razvedravnje donose}i suvo i
hladno vreme, dok jugo duva tokom prole}a i jeseni
i uti~e na pove}anje obla~nosti tj. padavina. U toku
letnjih dana izra`ena je pojava nastanka dolinskog i
planinskog vetra, odnosno Danika i No}nika. Od 10
~asova izjutra pa do sun~evog zalazka vazdu{ne
mase usled jakog zagrevanja kopna i vazduha u
dolini Lima – struje uz padine planina, a u toku no}i
do sun~evog izlaska, hladan vazduh struji nazad ka
limskoj dolini.
Hidrolo{ke osobenosti
Hidrolo{ke osobenosti ovog prostora u
direktnoj su zavisnosti od: klime, geolo{ke podloge,
reljefa i vegetacije.
Lim je najve}a reka ove oblasti te su svi
manji vodeni tokovi upravljeni prema njemu.
Nizijski deo op{tine ima odlike kompozitne doline,
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долине, јер се у њој између бјелопољске и
прибојске котлине, наизменично смењују
к л и с у р е с а р еч н и м п р о ш и р е њ и м а –
ко тл и н а м а : б р од а р е в с ко м , и в а њ с ко великжупском и пријепољско-залушком
котлином.
На овом простору Лим прима неколико
већих и мањих водотокова. Са леве стране у Лим
се уливају гостунска, слатинска, комаранска
река, Грачаница, Миоска, Ратајска, Сељашница
и Љупча, а са десне стране у Лим се уливају:
Дубочица, гробничка река, страњанска река,
Зебуђа, Милешевка и Бистрица.
На поменутим токовима изражени су
одређени максимуми и минимуми протицаја
воде у току године. У месецу мају и јуну јављају
се пролећни, а у јулу летњи максимуми и
последица су отапања снега, пролећних летњих
киша. Јесењи максимуми са јавњају у новембру
месецу као последица повећања падавина у
сливу Лима као и смањеног испаравања воде.
Највећи број притока Лима има бујични
карактер које у свом дољем делу и у долини
Лима уносе велике количине ерозивног
материјала. Посебно су у том погледу познате
долине река Милешевке, Зебуђе, Љупче и
Сељашнице. Пљусковите кише које се излуче на
стрме и оголеле пределе усецају себи дубоке
бразде, вододерине и јаруге.
2. ПРОЦЕНА МОГУЋЕ
УГРОЖЕНОСТИ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
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jer s e u njoj izme |u bje lopoljske i pribojske
kotline , naizme ni~no sme njuju klisure sa re ~nim
pro{ir e njima – kotlinama:brodar e vskom,
ivanjsko-ve lik`upskom i prije poljsko-zalu{kom
kotlinom.
Na ovom prostoru Lim prima nekoliko ve}ih
i manjih vodotokova. Sa leve strane u Lim se ulivaju
gostunska, slatinska, komaranska reka, Gra~anica,
Mioska, Ratajska, Selja{nica i LJup~a, a sa desne
strane u Lim se ulivaju: Dubo~ica, grobni~ka reka,
stranjanska reka, Zebu|a, Mile{evka i Bistrica.
Na pomenutim tokovima izra`eni su
odre|eni maksimumi i minimumi proticaja vode u
toku godine. U mesecu maju i junu javljaju se
prole}ni, a u julu letnji maksimumi i posledica su
otapanja snega, prole}nih letnjih ki{a. Jesenji
maksimumi sa javnjaju u novembru mesecu kao
posledica pove}anja padavina u slivu Lima kao i
smanjenog isparavanja vode.
Najve}i broj pritoka Lima ima buji~ni
karakter koje u svom doljem delu i u dolini Lima
unose velike koli~ine erozivnog materijala.
Posebno su u tom pogledu poznate doline reka
Mil e { e vk e , Z e bu| e , LJup~ e i S e lja{nic e .
Pljuskovite ki{e koje se izlu~e na strme i ogolele
predele usecaju sebi duboke brazde, vododerine i
jaruge.
2. PROCENA MOGU]E UGRO@ENOSTI
OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Велика дужина Лима као планинске реке,
односно изразито велика површина комплетног
слива Лима, затим изразито велика површина
слива Лима у нашој општини (око 80%
територије), као и бујични карактер његових
притока у нашој општини, постојећи геолошки
састав и симптоматичан рељефни склоп (стрме
клисурасте падине и ниске алувијалне равни –
јесу фактори који указују на врло присутну
опасност од дејства елементарних непогода тј.
атмосферских непогода, ерозивних процеса,
поплава и бујица.

Velika du`ina Lima kao planinske reke,
odnosno izrazito velika povr{ina kompletnog sliva
Lima, zatim izrazito velika povr{ina sliva Lima u
na{oj op{tini (oko 80% teritorije), kao i buji~ni
karakter njegovih pritoka u na{oj op{tini, postoje}i
geolo{ki sastav i simptomati~an reljefni sklop
(strme klisuraste padine i niske aluvijalne ravni –
jesu faktori koji ukazuju na vrlo prisutnu opasnost
od dejstva elementarnih nepogoda tj. atmosferskih
nepogoda, erozivnih procesa, poplava i bujica.

Поплаве и бујице
Под појмом поплава сматра се стихијско
плављење терена услед изливања вода из
природних и вештачких водотока, као последица
високих водостаја, пробијањем или рушењем
насипа, брана и других заштитних објеката, као
и услед плављења терена унутрашњим водама и
условима ненормалне хидролошке ситуације и

Poplave i bujice
Pod pojmom poplava smatra se stihijsko
plavljenje terena usled izlivanja voda iz prirodnih i
v e {ta~kih vodotoka, kao posl e dica visokih
vodostaja, probijanjem ili ru{enjem nasipa, brana i
drugih za{titnih objekata, kao i usled plavljenja
terena unutra{njim vodama i uslovima nenormalne
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услед издизања подземних вода.
Наиласком ванредно великих вода речна
корита не могу да приме, долази до стварања
низводног поплавног таласа и плављења
подручја.
Бујицом се сматра стихијско неочекивано
плављење терена воденом масом која се образује
на спорним теренима услед јаких атмосвефских
падавина и топљења снега. Бујице изазивају
нагле и краткотрајне поплаве, спирање
земљишта, одроњавање, одношење и наношење
материјала који је на путу бујичног тока. Бујице
угрожавају пољопривредно и друго плодно
земљиште, саобраћајнице, као и делове насеља
који се налазе у бујичном току. Бујични токови су
разног интезитета и с обзиром на то и на
топографски положај - на разне начине и у
разном степену угрожавају животе људи и
материјална добра. Стварање бујичних токова
омогућава неуређено и незаштићено земљиште
на коме се атмосферске падавине не задржавају,
већ одмах отичу односећи са собом плодно
земљиште и друге материје са површине земље.
Појава спирања или одношења земљишта услед
утицаја бујичних вода је доста изражена и
захвата
значајан део укупне површине
територије општине Пријепоље.
Кад се говори о бујичним поплавама,
треба имати у виду да је овај појам знатно шири
него у случају поплава на већим рекама, јер се
заиста ради о једном скупу феномена који се
одиграва у бујичном водотоку и приобаљу, при
наиласку талас великих вода. Поред класичне
манифестације поплава (услед изливања
великих вода из корита), упоредо се јављају и
феномени бујичне лаве, одрона и клизишта.
Бујични таласи су повезани са још једним
феноменом који може имати велики утицај на
размере поплава, а то је што бујични таласи
имају врло изражено стрмо чело (''бујична
песница''), које има велику деструктивну моћ.
Чело таласа руши дрвеће и дрвене објекте у
кориту и приобаљу и захвата сав отпад из овог
појаса. Услед тога бујични таласи проносе
велике количине ''површинског наноса''.
У случају наиласка на уско грло у речном
кориту (природно сужење, мостови са
стубовима у кориту и др.) долази до заустављања
и гомилања поменутог површинског наноса. То
проузрокује велики допунски успор водотока,
при чему долази до његове суперпозиције са
основним таласом великих вода. На тај начин се
узводно од локације загушења још више подиже
ниво водотока и повећавају размене плављења.
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hidrolo{k e situacij e i usl ed izdizanja podz emnih
voda.
Nailaskom vanr edno v elikih voda r e~na
korita n e mogu da prim e, dolazi do stvaranja
nizvodnog poplavnog talasa i plavlj e nja
podru~ja.
Bujicom s e smatra stihijsko n eo~ ekivano
plavlj e nj e t e r e na vod e nom masom koja s e
obrazuj e na spornim t e r e nima usl e d jakih
atmosv efskih padavina i toplj enja sn ega. Bujic e
izazivaju nagle i kratkotrajne poplav e, spiranj e
zemlji{ta, odronjavanj e, odno{ enj e i nano{ enj e
mate rijala koji je na putu buji~nog toka. Bujic e
ugro`avaju poljoprivr e dno i drugo plodno
zemlji{te, saobra}ajnice, kao i d elov e nas elja
koji s e nalaze u buji~nom toku. Buji~ni tokovi su
raznog int eziteta i s obzirom na to i na
topografski polo`aj - na razn e na~in e i u raznom
st ep enu ugro`avaju `ivot e ljudi i mat erijalna
dobra. Stvaranj e buji~nih tokova omogu}ava
n eur e| eno i n eza{ti}eno z emlji{t e na kom e s e
atmosf ersk e padavin e n e zadr`avaju, v e} odmah
oti~u odnos e}i sa sobom plodno z emlji{t e i drug e
mate rije sa povr{in e z emlj e. Pojava spiranja ili
odno{ enja z emlji{ta usl ed uticaja buji~nih voda
je dosta izra` ena i zahvata zna~ajan deo ukupn e
povr{in e t eritorij e op{tin e Prij epolj e.
Kad s e govori o buji~nim poplavama,
treba imati u vidu da je ovaj pojam znatno {iri
n ego u slu~aju poplava na v e}im r ekama, jer s e
zaista radi o j ednom skupu f enom ena koji s e
odigrava u buji~nom vodotoku i priobalju, pri
nailasku talas velikih voda. Por ed klasi~n e
manifestacije poplava (usl ed izlivanja v elikih
voda iz korita), upor edo s e javljaju i f enom eni
buji~n e lave, odrona i klizi{ta. Buji~ni talasi su
pov ezani sa jo{ j ednim f enom enom koji mo` e
imati ve liki uticaj na razme re poplava, a to je {to
buji~ni talasi imaju vrlo izra`eno strmo ~elo
(''buji~na p e snica''), koj e ima
v e liku
d estruktivnu mo}. ~ elo talasa ru{i drv e} e i drv en e
obj ekt e u koritu i priobalju i zahvata sav otpad iz
ovog pojasa. Usl ed toga buji~ni talasi pronos e
v elik e koli~in e ''povr{inskog nanosa''.
U slu~aju nailaska na usko grlo u re~nom
koritu (prirodno su`enje, mostovi sa stubovima u
koritu i dr.) dolazi do zaustavljanja i gomilanja
pomenutog povr{inskog nanosa. To prouzrokuje
veliki dopunski uspor vodotoka, pri ~emu dolazi do
njegove superpozicije sa osnovnim talasom velikih
voda. Na taj na~in se uzvodno od lokacije zagu{enja
jo{ vi{e podi`e nivo vodotoka i pove}avaju razmene
plavljenja.
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Уобичајене бујичне поплаве су знатно
мањих размера јер се дешавају на бујичним
токовима релативно мале сливне површине.
Разорни ефекти бујичних поплава на таквим
бујичним токовима су такође значајни, јер су
такве бујичне поплаве бројне. Предмет
интересовања су посебно они бујични токови на
чијем се удару налазе саобраћајнице, насеља и
други важни објекти.
На простору општине Пријепоље
последње бујице на лимским притокама,
забележене су у новембру 2009. године. Том
приликом најизражеинији бујични карактер је
регистрован на Милешевци када је нанета
в е л и к а ш т е т а у п р и о б а љ у к а ко н а
инфраструктурним објектима (мостови, путеви,
електромрежа), тако и на привредним и
стамбеним објектима и пољопривредним
површинама.
По следњи поплавни талас Лима
забележен је новембра 2010 године, а том
приликом су такође нанете велике материјалне
штете у целој долини Лима како на
пољопривредним тако и на инфраструктурним,
стамбеним и пословним објектима у нижим
деловима територије општине Пријепоље.
Висок водостај Лим је имао и новембра
1979. године, чији је протицај износио 1299
м3/сек. Под водом је тада било 60-так кућа у
Бродареву, 30-так у ивањском пољу и 14 у
Каменогорском насељу. Таласи Лима су
запљускивали висећи мост у граду. Вода Лима се
излила из корита код насеља Подварош, а већи
део приградског насеља Залуг, с леве обале
Лима, био је под водом. Ипак после тродневне
стихије вода је почела да јењава, а обалоутврде
Лима,
Милешевке и пошумљени терени
околине Пријепоља су спречили катастрофу
каква је задесила Пријепоље давне 1896. године.
Забележено је да је 29.октобра назначене године
Лим имао водостај код Пријепоља преко 10 м., а
да је том приликом Дрина код Вишеграда имала
водостај преко 14 м. те да је њен ниво за цео
метар био височији од чувеног моста на Дрини.
У Пријепољу је тада порушено више од 100
кућа.
Атмосферске непогоде
Најчешће атмосферске непогоде које се
јављају на територији наше општине јесу
провала облака, олујни ветар, град, велике
снежне падавине и ледена киша.
У пролећним месецима, а неретко и до
јесени често долази до провале облака, а
карактеристика овог феномена јесте велика
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Uobi~aj en e buji~n e poplav e su znatno
manjih razme ra je r se de{avaju na buji~nim
tokovima r e lativno mal e slivn e povr{in e .
Razorni e f e kti buji~nih poplava na takvim
buji~nim tokovima su tako| e zna~ajni, j er su
takv e buji~n e poplav e brojn e . Pr e dm e t
interesovanja su pose bno oni buji~ni tokovi na
~ije m se udaru nalaze saobra}ajnice , nase lja i
drugi va`ni obje kti.
Na prostoru op{tine Prijepolje poslednje
bujice na limskim pritokama, zabele`ene su u
nov e mbru 2009. godin e . Tom prilikom
najizra`einiji buji~ni karakter je registrovan na
Mile{evci kada je naneta velika {teta u priobalju
kako na infrastrukturnim objektima (mostovi,
putevi, elektromre`a), tako i na privrednim i
stamb e nim obj e ktima i poljoprivr e dnim
povr{inama.
Poslednji poplavni talas Lima zabele`en je
novembra 2010 godine, a tom prilikom su tako|e
nanete velike materijalne {tete u celoj dolini Lima
kako na poljoprivrednim tako i na infrastrukturnim,
stambenim i poslovnim objektima u ni`im delovima
teritorije op{tine Prijepolje.
Visok vodostaj Lim je imao i novembra
1979. godine, ~iji je proticaj iznosio 1299 m3/sek.
Pod vodom je tada bilo 60-tak ku}a u Brodarevu,
30-tak u ivanjskom polju i 14 u Kamenogorskom
naselju. Talasi Lima su zapljuskivali vise}i most u
gradu. Voda Lima se izlila iz korita kod naselja
Podvaro{, a ve}i deo prigradskog naselja Zalug, s
leve obale Lima, bio je pod vodom. Ipak posle
trodnevne stihije voda je po~ela da jenjava, a
obaloutvrde Lima, Mile{evke i po{umljeni tereni
okoline Prijepolja su spre~ili katastrofu kakva je
zadesila Prijepolje davne 1896. godine. Zabele`eno
je da je 29.oktobra nazna~ene godine Lim imao
vodostaj kod Prijepolja preko 10 m., a da je tom
prilikom Drina kod Vi{egrada imala vodostaj preko
14 m. te da je njen nivo za ceo metar bio viso~iji od
~uvenog mosta na Drini. U Prijepolju je tada
poru{eno vi{e od 100 ku}a.
Atmosferske nepogode
Naj~e{}e atmosferske nepogode koje se
javljaju na teritoriji na{e op{tine jesu provala
oblaka, olujni vetar, grad, velike sne`ne padavine i
ledena ki{a.
U prole}nim mesecima, a neretko i do jeseni
~esto dolazi do provale oblaka, a karakteristika
ovog fenomena jeste velika koli~ina padavina u
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количина падавина у кратком временском
периоду и на ограниченом локалитету.
Штете које настају услед провале облака
најчешће изазивају површинско испирање
земљишта и стварање јаруга. Такође, овако
велике количине ''сручене на једном месту'' за
кратко време – не може земља да прихвати па се
стварају велике количине текуће воде. Постојећа
корита река и нарочито потока не могу да
прихвате сву количину приспелих вода па
долази до изливања исте и до наношења штета у
двориштима, улицама и пољопривредним
површинама.
Од провале облака је прилично угрожен и
сам град, јер канализациона мрежа не може да
прими потребну количину воде па се улицама
стварају реке, вода улази у подруме, нарочито на
местима где не постоје ивичњаци у довољној
дужини и висини. Посебно су угрожени градски
простори око потока који, без обзира што су
уређени и каналисани, понекад нису у стању да
приме све количине воде са тог микро слива, што
има за последицу наношења приличне количине
наноса у нижим деловима града.
Непогоде праћене градом највише
угрожавају воће и пољопривредне усеве, а у
екстремним случајевима и аутомобилске
кровове.
Олујни ветар не представља честу појаву
на овим просторима, међутим, повремено
наноси знатну штету чак и квалитетније
изграђеним објектима, носи кровове, ломи
дрвеће и електростубове.
На територији општине, у зимском
периоду може доћи до изузетно великих
снежних падавина, и што је најгоре за релативно
кратко време, што за последицу има блокаду
путева до појединих насељених места, а неретко
долази до појаве хаварисања електроенергетске
мреже.
Ледена киша која се хвата на дрвећу и
електричним водовима може узроковати
ломљење младог дрвећа и кидање водова. То је
нарочито изражено када ледена киша у
комбинацији са снежним падавинама, ствара
велику тежину на дрвећу и водовима, што за
последицу има наношење великих штета у
пољопривреди и електропривреди.

kratkom vre me nskom periodu i na ograni~e nom
lokalite tu.
{tete koje nastaju usled provale oblaka
naj~e{}e izazivaju povr{insko ispiranje zemlji{ta i
stvaranje jaruga. Tako|e, ovako velike koli~ine
''sru~ene na jednom mestu'' za kratko vreme – ne
mo`e zemlja da prihvati pa se stvaraju velike
koli~ine teku}e vode. Postoje}a korita reka i
naro~ito potoka ne mogu da prihvate svu koli~inu
prispelih voda pa dolazi do izlivanja iste i do
nano{ e nja {t e ta u dvori{tima, ulicama i
poljoprivrednim povr{inama.
Od provale oblaka je prili~no ugro`en i sam
grad, jer kanalizaciona mre`a ne mo`e da primi
potrebnu koli~inu vode pa se ulicama stvaraju reke,
voda ulazi u podrume, naro~ito na mestima gde ne
postoje ivi~njaci u dovoljnoj du`ini i visini.
Posebno su ugro`eni gradski prostori oko potoka
koji, bez obzira {to su ure|eni i kanalisani, ponekad
nisu u stanju da prime sve koli~ine vode sa tog
mikro sliva, {to ima za posledicu nano{enja prili~ne
koli~ine nanosa u ni`im delovima grada.
N e pogod e pra} e n e gradom najvi{ e
ugro`avaju vo}e i poljoprivredne useve, a u
ekstremnim slu~ajevima i automobilske krovove.
Olujni vetar ne predstavlja ~estu pojavu na
ovim prostorima, me|utim, povremeno nanosi
znatnu {t e tu ~ak i kvalit e tnij e izgra| e nim
obj e ktima, nosi krovov e , lomi drv e } e i
elektrostubove.
Na teritoriji op{tine, u zimskom periodu
mo`e do}i do izuzetno velikih sne`nih padavina, i
{to je najgore za relativno kratko vreme, {to za
posledicu ima blokadu puteva do pojedinih
naseljenih mesta, a neretko dolazi do pojave
havarisanja elektroenergetske mre`e.
Ledena ki{a koja se hvata na drve}u i
elektri~nim vodovima mo`e uzrokovati lomljenje
mladog drve}a i kidanje vodova. To je naro~ito
izra`eno kada ledena ki{a u kombinaciji sa sne`nim
padavinama, stvara veliku te`inu na drve}u i
vodovima, {to za posledicu ima nano{enje velikih
{teta u poljoprivredi i elektroprivredi.

Ерозивни процеси
Развој ерозивних процеса и појава
бујичних токова условљен је од заступљености
геолошких формација која по свом карактеру
погодују том развоју. Те геолошке формације су:

Erozivni procesi
Razvoj erozivnih procesa i pojava buji~nih
tokova uslovljen je od zastupljenosti geolo{kih
formacija koja po svom karakteru pogoduju tom
razvoju. Te geolo{ke formacije su: srednjetrijaske
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средњетријаске творевине (банковити и
слојевити кречњаци); јурске творовине
(седименти; део дијабазрожњачке формације у
коју спадају глинац, пешчари и дијабаз;
магматске стене у које спадају серпентини,
габрови, спилити, дијабази и дијабазне брече), и
кварталне творовине (алувијални нанос) код
шљунка и песка, речне терасе које чине шљунак,
песак и песковите глине и илувијални нанос
који сачињавају пешчар и кречњак. Појава
деградације простора заједно са наведеним
геолошким факторима, интезивира се дејством
климатских, метереолошких, хидролошких и
тектонских чинилаца.
Главни антропогени услови настакна
бројних клизишта, као и појава одроњавања и
разарања простора на територији општине
Пријепоље су прилично изражени: сечењем
шума и формирањем обрадивих површина;
и з г р а д њ ом с е о с к и х д ома ћ и н с т а ва н а
нестабилном простору; изградњом свих врста
путева као и све интензивнијом изградњом на
одређеном простору

tvor e vin e (bankoviti i sloj e viti kr e ~njaci); jursk e
tvorovin e (s e dim e nti; d e o dijabazro`nja~k e
formacij e u koju spadaju glinac, p e {~ari i
dijabaz; magmatsk e st e n e u koj e spadaju
s e rp e ntini, gabrovi, spiliti, dijabazi i dijabazn e
br e ~ e ), i kvartaln e tvorovin e (aluvijalni nanos)
kod {ljunka i p e ska, r e ~n e t e ras e koj e ~in e
{ljunak, p e sak i p e skovit e glin e i iluvijalni nanos
koji sa~injavaju p e {~ar i kr e ~njak. Pojava
d e gradacij e prostora zaj e dno sa nav e d e nim
g e olo{kim faktorima, int e zivira s e d e jstvom
klimatskih, m e t e r e olo{kih, hidrolo{kih i
t e ktonskih ~inilaca.
Glavni antropogeni uslovi nastakna brojnih
klizi{ta, kao i pojava odronjavanja i razaranja
prostora na teritoriji op{tine Prijepolje su prili~no
izra`eni: se~enjem {uma i formiranjem obradivih
povr{ina; izgradnjom seoskih doma}instava na
nestabilnom prostoru; izgradnjom svih vrsta puteva
kao i sve intenzivnijom izgradnjom na odre|enom
prostoru

3. М Е Р Е И П О С Т У П Ц И З А
С П Р Е Ч А ВА Њ Е Н А С ТА Ј А Њ А
ПОПЛАВА,
АТМОСФЕРСКИХ НЕПОГОДА И
ЕРОЗИВНИХ ПРОЦЕСА (превентива)
У циљу заштите одређеног простора од
поплава мора се приступити: планирању,
изградњи, одржавању
и управљању ткзв.
водним објектима за заштиту од поплава; морају
се уредити преостали неуређени водотокови;
спроводити и организовати одбране од поплава;
као и све активности везане за санацију
последица од поплава.
Да би се спречило настајање поплава,
првенствено треба регулисати делове корита
река и потока на којима долази до изливања
воде, затим редовно одржавати пропусте
чишћењем наноса, како би увек имали довољан
отвор за пролазак велике воде, и затрављивати,
односно пошумљавати ширу зону обале како би
упијајућа моћ земљишта била већа, а ерозија
мања.
За спречавање појаве града потребно је
организовати противградну одбрану на
п р о п и с а н н ач и н , ка ко б и д о ш л о д о
правовременог разбијања градоносних облака.
За ублажавање последица провале
облака, неопходно је извршити пошумљавање и
затрављивање ширих подручја, а у циљу
повећања упијајућег дејства земљине површине,
односно да би се смањила ерозија. Неопходно је

3. MERE I POSTUPCI ZA SPRE^AVANJE
NASTAJANJA POPLAVA,
ATMOSFERSKIH NEPOGODA I
EROZIVNIH PROCESA (preventiva)
U cilju za{tite odre|enog prostora od
poplava mora se pristupiti: planiranju, izgradnji,
odr`avanju i upravljanju tkzv. vodnim objektima
za za{titu od poplava; moraju se urediti preostali
neure|eni vodotokovi; sprovoditi i organizovati
odbrane od poplava; kao i sve aktivnosti vezane za
sanaciju posledica od poplava.
Da bi se spre~ilo nastajanje poplava,
prvenstveno treba regulisati delove korita reka i
potoka na kojima dolazi do izlivanja vode, zatim
redovno odr`avati propuste ~i{}enjem nanosa,
kako bi uvek imali dovoljan otvor za prolazak
velike vode, i zatravljivati, odnosno po{umljavati
{iru zonu obale kako bi upijaju}a mo} zemlji{ta
bila ve}a, a erozija manja.
Za spre~avanje pojave grada potrebno je
organizovati protivgradnu odbranu na propisan
na~in, kako bi do{lo do pravovremenog razbijanja
gradonosnih oblaka.
Za ubla`avanje posledica provale oblaka,
neophodno je izvr{iti po{umljavanje i
zatravljivanje {irih podru~ja, a u cilju pove}anja
upijaju}eg dejstva zemljine povr{ine, odnosno da
bi se smanjila erozija. Neophodno je tako|e
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такође редовно одржавати и прочишћавати
канале и пропусте.
Угрожене објекте од уливања воде
заштитити постављањем ивичњака и сл, а
објекте угрожене дејством олујних ветрова
заштитити применом савремених грађевинско
техничких мера у виду ојачавања истих и
применом ткз. дендролошких мера, односно
планским засађивањем високог дрвећа у
одређеном распореду и у одређеним ширинама
појаса.
Да би се смањиле последице дејства
ерозија и бујица, корисници, односно власници
земљишта су и законом обавезани да граде и
одржавају заштитне објекте (преграде и уставе),
затим да врше пошумљавање, затрављивање и
да чисте корита, затим да спроводе мере заштите
у виду забране или ограничења сече дрвећа,
забране и ограничења вађења песка и шљунка,
као и начина коришћења пољопривредног
земљишта.
Ако је на ерозивном подручју због
примене антопрогених фактора (људских
активности), на терену дошло до оштећења
површине земљишта, а самим тиме његове
изложености ерозији и стварања бразди, јаруга,
оштећења извора, стаза, путева и
пољопривредних објеката – извођач радова,
односно предузеће или друго правно лице које
искоришћава објекте или друга добра од општег
интереса, дужни су да у најкраћем могућем року
заштите земљиште било вегетацијом или на
други погодан начин доведе земљиште и објекте
у првобитно стање.
Све надлежне инспекцијске службе (како
локалне тако републичке) дужне су вршити
редовну контролу и налагати одржавање и
чишћење свих објеката изграђених у сврху
заштите простора објеката и других добара – од
поплава, односно бујица и ерозивних процеса.
4 . О Д Б РА Н А О Д П О П Л А В А
Одбрана од поплава подразумева
заштиту од великих вода, како спољњих тако и
унутрашњих. Поплавно подручје јесте подручје
које вода повремено плави услед изливања
сувишних унутрашњих вода или чешће услед
изливања водотока из тзв.корита за малу воду на
површине које представљају корито за велику
воду, тј.простор који плави велика вода
повратног периода једном у сто година.
Река Лим , имајући у виду да је
међународна река, припада водама првог реда и
с тога јавно водопривредно предузеће
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r e dovno odr`avati i pro~i{}avati kanal e i
propust e .
Ugro`ene objekte od ulivanja vode za{tititi
postavljanjem ivi~njaka i sl, a objekte ugro`ene
dejstvom olujnih vetrova za{tititi primenom
savremenih gra|evinsko tehni~kih mera u vidu
oja~avanja istih i primenom tkz. dendrolo{kih mera,
odnosno planskim zasa|ivanjem visokog drve}a u
odre|enom rasporedu i u odre|enim {irinama
pojasa.
Da bi se smanjile posledice dejstva erozija i
bujica, korisnici, odnosno vlasnici zemlji{ta su i
zakonom obavezani da grade i odr`avaju za{titne
objekte (pregrade i ustave), zatim da vr{e
po{umljavanje, zatravljivanje i da ~iste korita,
zatim da sprovode mere za{tite u vidu zabrane ili
ograni~enja se~e drve}a, zabrane i ograni~enja
va|enja peska i {ljunka, kao i na~ina kori{}enja
poljoprivrednog zemlji{ta.
Ako je na erozivnom podru~ju zbog primene
antoprogenih faktora (ljudskih aktivnosti), na
terenu do{lo do o{te}enja povr{ine zemlji{ta, a
samim time njegove izlo`enosti eroziji i stvaranja
brazdi, jaruga, o{te}enja izvora, staza, puteva i
poljoprivrednih objekata – izvo|a~ radova, odnosno
preduze}e ili drugo pravno lice koje iskori{}ava
objekte ili druga dobra od op{teg interesa, du`ni su
da u najkra}em mogu}em roku za{tite zemlji{te bilo
vegetacijom ili na drugi pogodan na~in dovede
zemlji{te i objekte u prvobitno stanje.
Sve nadle`ne inspekcijske slu`be (kako
lokalne tako republi~ke) du`ne su vr{iti redovnu
kontrolu i nalagati odr`avanje i ~i{}enje svih
objekata izgra|enih u svrhu za{tite prostora
objekata i drugih dobara – od poplava, odnosno
bujica i erozivnih procesa.
4.ODBRANA OD POPLAVA
Odbrana od poplava podrazumeva za{titu od
velikih voda, kako spoljnjih tako i unutra{njih.
Poplavno podru~je jeste podru~je koje voda
povr e m e no plavi usl e d izlivanja suvi{nih
unutra{njih voda ili ~e{}e usled izlivanja vodotoka
iz tzv.korita za malu vodu na povr{ine koje
predstavljaju korito za veliku vodu, tj.prostor koji
plavi velika voda povratnog perioda jednom u sto
godina.
R e ka Lim , imaju}i u vidu da j e
me|unarodna reka, pripada vodama prvog reda i s
toga javno vodoprivredno preduze}e upravlja svim
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управља свим водним објектима на њему , а који
служе за уређење водотока, и за заштиту од
поплава од поменуте реке.
Све напред наведене притоке реке Лима на
територији општине Пријепоље , спадају у
тзв.воде другог реда, а водним објектима који
служе за уређење водотока и заштиту од
поплава, бујица и ерозија – управља и брине се о
њиховом наменском коришћењу, одржавању и
чувању – искључиво локална самоуправа
општине Пријепоље.
Одбрану од поплава на водама првог реда ,
а тиме и одбрану од поплава од реке Лим –
организује и спроводи јавно водопривредно
предузеће, док одбрану од поплава на водама
другог реда, односно наведеним притокама реке
Лим – организује општина Пријепоље у складу
са опреративним планом одбране од поплава,
који пак мора бити у складу са општим планом за
одбрану од поплава.
Како је и прописано законом , општи план
за одбрану од поплава припрема министарство ,
а доноси влада републике Србије за период од
шест година; док оперативни план за одбрану од
поплава за воде првог реда и унутрашње воде
припрема јавно водопривредно предузеће, а
доноси ресорно министарство.
Оперативни план за воде другог реда на
нашој територији доноси скупштина општине
Пријепоље, уз претходно прибављено мишљење
јавног водопривредног предузећа , а за период од
једне године, како је и предвиђено чланом 55
Закона. Овај оперативни план по усвајању се
обавезно доставља министарству надлежном за
унутрашње послове.
Оперативни план заштите од поплава
свакако мора садржати све податке који су
потребни за што ефикасније спровођење
одбране од поплава; затим, се морају одредити
критеријуми за проглашење стања одбране од
поплава; морају се утврдити начини узбуњивања
и обавештавања грађанства и осталих субјеката
на територији општине Пријепоље, а такође се
морају именовати руководиоци одбране од
поплава и називи субјеката одбране од поплава.

vodnim objektima na njemu , a koji slu`e za
ure|enje vodotoka, i za za{titu od poplava od
pomenute reke.
Sve napred navedene pritoke reke Lima na
teritoriji op{tine Prijepolje , spadaju u tzv.vode
drugog reda, a vodnim objektima koji slu`e za
ure|enje vodotoka i za{titu od poplava, bujica i
e rozija – upravlja i brin e s e o njihovom
namenskom kori{}enju, odr`avanju i ~uvanju –
isklju~ivo lokalna samouprava op{tine Prijepolje.
Odbranu od poplava na vodama prvog reda , a
time i odbranu od poplava od reke Lim –
organizuj e i sprovodi javno vodoprivr e dno
preduze}e, dok odbranu od poplava na vodama
drugog reda, odnosno navedenim pritokama reke
Lim – organizuje op{tina Prijepolje u skladu sa
oprerativnim planom odbrane od poplava, koji pak
mora biti u skladu sa op{tim planom za odbranu od
poplava.
Kako je i propisano zakonom , op{ti plan za
odbranu od poplava priprema ministarstvo , a
donosi vlada republike Srbije za period od {est
godina; dok operativni plan za odbranu od poplava
za vode prvog reda i unutra{nje vode priprema
javno vodoprivredno preduze}e, a donosi resorno
ministarstvo.
Operativni plan za vode drugog reda na na{oj
teritoriji donosi skup{tina op{tine Prijepolje, uz
pr e thodno pribavlj e no mi{lj e nj e javnog
vodoprivrednog preduze}a , a za period od jedne
godine, kako je i predvi|eno ~lanom 55 Zakona.
Ovaj operativni plan po usvajanju se obavezno
dostavlja ministarstvu nadle`nom za unutra{nje
poslove.
Operativni plan za{tite od poplava svakako
mora sadr`ati sve podatke koji su potrebni za {to
efikasnije sprovo|enje odbrane od poplava; zatim,
se moraju odrediti kriterijumi za progla{enje
stanja odbrane od poplava; moraju se utvrditi
na~ini uzbunjivanja i obave{tavanja gra|anstva i
ostalih subjekata na teritoriji op{tine Prijepolje, a
tako|e se moraju imenovati rukovodioci odbrane
od poplava i nazivi subjekata odbrane od poplava.

5 . РУ КО ВО Ђ Е Њ Е З А Ш Т И Т О М
У организацији одбране од поплава посебан
значај има општински штаб за одбрану од
поплава. Основни задатак штаба се састоји у
координацији свих субјеката одбране од поплава
и синхронизованом спровођењу свих
планираних мера заштите од вода. У
организационој структури општинског штаба ,
односнооперативног тима за заштиту од поплава

5.RUKOVO\ENJE ZA[TITOM
U organizaciji odbran e od poplava pos e ban
zna~aj ima op{tinski {tab za odbranu od poplava.
Osnovni zadatak {taba s e sastoji u koordinaciji
svih subjekata odbrane od poplava i
sinhronizovanom sprovo| e nju svih planiranih
m e ra za{tit e od voda. U organizacionoj strukturi
op{tinskog {taba , odnosnoop erativnog tima za
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посебну улогу има командант штаба који
усклађује активности свих учесника одбране
од поплава.
У састав општинског штаба и оперативног
тима за заштиту од поплава улазе сви субјекти
који имају посебну одговорност у случају
ванредног стања – представници локалне
власти, министарства унутрашњих послова,
цивилне заштите , здравствене службе,
комуналних и других организација, и установа
по потреби.
Оперативни рад на спровођењу овог плана
и одлуке штаба за одбрану од поплава ће
извршавати радници Општинске управе према
указаној потреби и по налогу председника
штаба. Штаб ће се састајати по указаној
потреби, а на сазив председника штаба. У току
рада на спровођењу плана одбране од поплава,
штаб ће бити у сталној вези са месним
одборима угрожених месних заједница.
Имајући у виду да је скупштина општине
Пријепоље донела
акт
о оснивању и
именовању чланова Општинског штаба за
ванредне ситуације, овим путем се констатује
да су сви чланови тог штаба и чланови штаба за
одбрану од поплава на територији општине
Пријепоље.
Општински штаб са својим оперативним
тимом за заштиту од поплава руководи свим
активностима, почевши од првог упозорења и
најаве поплаве, па до проглашења престанка
опасности. С обзиром на релативно кратко
трајање поплава код водотокова са бујичним
хидролошким режимом и специфичну
динамику бујичних феномена – максимална
организованост и мобилност штаба је
апсолутно неопходан услов за успешну
одбрену.
5.1. СПРОВОЂЕЊЕ
МОБИЛИЗАЦИЈЕ ГРАЂАНА И
МАТЕРИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА
Ако прети или је настала елементарна
непогода која угрожава или је већ угрозила
здрављи и живот људи, тј.материјалних добара
у већем обиму на територији општине –
надлежни орган може да нареди општу или
делимичну мобилизацију и учешће радних
људи и грађана, радних јединица, јавних
служби и органа локалне самоуправе и
материјалних средстава.
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za{titu od poplava , pos e bnu ulogu ima
komandant {taba koji uskla|uje aktivnosti svih
u~esnika odbrane od poplava.
U sastav op{tinskog {taba i operativnog tima za
za{titu od poplava ulaze svi subjekti koji imaju
posebnu odgovornost u slu~aju vanrednog stanja
– pr e dstavnici lokaln e vlasti, ministarstva
unutra{njih poslova, civilne za{tite , zdravstvene
slu`be, komunalnih i drugih organizacija, i
ustanova po potrebi.
Operativni rad na sprovo|enju ovog plana i
odluke {taba za odbranu od poplava }e izvr{avati
radnici Op{tinske uprave prema ukazanoj potrebi
i po nalogu predsednika {taba. {tab }e se sastajati
po ukazanoj potrebi, a na saziv predsednika {taba.
U toku rada na sprovo|enju plana odbrane od
poplava, {tab }e biti u stalnoj vezi sa mesnim
odborima ugro`enih mesnih zajednica.
Imaju}i u vidu da je skup{tina op{tine
Prijepolje donela akt o osnivanju i imenovanju
~lanova Op{tinskog {taba za vanredne situacije,
ovim putem se konstatuje da su svi ~lanovi tog
{taba i ~lanovi {taba za odbranu od poplava na
teritoriji op{tine Prijepolje.
Op{tinski {tab sa svojim operativnim timom
za za{titu od poplava rukovodi svim
aktivnostima, po~ev{i od prvog upozorenja i
najave poplave, pa do progla{enja prestanka
opasnosti. S obzirom na relativno kratko trajanje
poplava kod vodotokova sa buji~nim hidrolo{kim
r e `imom i sp e cifi~nu dinamiku buji~nih
f e nom e na – maksimalna organizovanost i
mobilnost {taba je apsolutno neophodan uslov za
uspe{nu odbrenu.
5.1. SPROVO\ENJE MOBILIZACIJE
GRA\ANA I MATERIJALNIH
SREDSTAVA
Ako pr e ti ili j e nastala e l e m e ntarna
nepogoda koja ugro`ava ili je ve} ugrozila
zdravlji i `ivot ljudi, tj.materijalnih dobara u
ve}em obimu na teritoriji op{tine – nadle`ni
organ mo`e da naredi op{tu ili delimi~nu
mobilizaciju i u~e{}e radnih ljudi i gra|ana,
radnih jedinica, javnih slu`bi i organa lokalne
samouprave i materijalnih sredstava.
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5.2. ОБИМ И ПРВЕНСТВО УЧЕШЋА
ПРЕДУЗЕЋА – УСТАНОВА

5.2. OBIM I PRVENSTVO U^E[]A
PREDUZE]A – USTANOVA

Права и дужности предузећа, установа и
грађана у заштити од штетног дејства вода
прописана су законом о водама ( „Службени
гласник РС“ број 30/2010 ).

Prava i du`nosti preduze}a, ustanova i gra|ana
u za{titi od {tetnog dejstva voda propisana su
zakonom o vodama ( „Slu`beni glasnik RS“ broj
30/2010 ).

За заштиту подручја од поплава потребна
су знатна материјална средства која се морају
обезбеђивати од стране општине , као и од
стране предузећа задужених за спровођење и
предузимање мера одбране од поплава.

Za za{titu podru~ja od poplava potrebna su
znatna materijalna sredstva koja se moraju
obezbe|ivati od strane op{tine , kao i od strane
preduze}a zadu`enih za sprovo|enje i
preduzimanje mera odbrane od poplava.

5.3. ЗАДАЦИ ЦЕНТРА ЗА
ОБАВЕШТАВАЊЕ
Центар за обавештавање и јављање је дужан
да о могућности појаве елементарних непогода
обавести општину Пријепоље, односно
председнита штаба, као и да узбуни
становништво , предузећа и установе, односно
органе локалне самоуправе.
5.4. ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ
МЕРА ЗАШТИТЕ
Организацију, пружање прве медицинске
помоћи, прве ветеринарске помоћи, спасавања,
евакуацију и збрињавања, као и спровођење
других мера заштите – спроводе и извршавају
специјализоване јединице, предузећа и друге
установе у зависности од њихове примарне
делатности, затим црвени крст и грађани.
5.5. ПОТРЕБА ЗА УЧЕШЋЕМ
ЈЕДИНИЦА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

5.3. ZADACI CENTRA ZA
OBAVE[TAVANJE
Centar za obave{tavanje i javljanje je du`an da
o mogu}nosti pojave elementarnih nepogoda
obavesti op{tinu Prijepolje, odnosno predsednita
{taba, kao i da uzbuni stanovni{tvo , preduze}a i
ustanove, odnosno organe lokalne samouprave.
5.4. ORGANIZACIJA I SPROVO\ENJE
MERA ZA[TITE
Organizaciju, pru`anje prve medicinske
pomo}i, prve veterinarske pomo}i, spasavanja,
evakuaciju i zbrinjavanja, kao i sprovo|enje drugih
mera za{tite – sprovode i izvr{avaju specijalizovane
jedinice, preduze}a i druge ustanove u zavisnosti od
njihove primarne delatnosti, zatim crveni krst i
gra|ani.
5.5. POTREBA ZA U^E[]EM JEDINICA
VOJSKE SRBIJE

Ако је елементарна непогода угрозила
здравље и живот људи и материјалних добара у
већем обиму и процени се да унапред
ангажоване снаге неће бити довољне за
извршење свих задатака, општински штаб ће
затражити учешће јединица војске Србије.

Ako je elementarna nepogoda ugrozila zdravlje
i `ivot ljudi i materijalnih dobara u ve}em obimu i
proceni se da unapred anga`ovane snage ne}e biti
dovoljne za izvr{enje svih zadataka, op{tinski {tab
}e zatra`iti u~e{}e jedinica vojske Srbije.

6.ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

6.ZAKLJU^CI I PREPORUKE

1)Да би одбрана од бујичних поплава
била успешна и са сталним подизањем
ефикасности одбране, потребно је да се
обезбеди нова опрема за предузећа и службе које
чине основну карику у ланцу одбране од
елементарних непогода.

1)Da bi odbrana od buji~nih poplava bila
uspe{na i sa stalnim podizanjem efikasnosti
odbrane, potrebno je da se obezbedi nova oprema za
preduze}a i slu`be koje ~ine osnovnu kariku u lancu
odbrane od elementarnih nepogoda.

2)Од великог је значаја да се актуелни
водопривредни проблеми без одлагања реше, а
то су: обавезна регулација доњег тока реке
Милешевке од Дома Здравља до манастира
Милешеве; да се такође каналише, односно
изврши регулација средњег тока реке

2)Od velikog je zna~aja da se aktuelni
vodoprivredni problemi bez odlaganja re{e, a to su:
obavezna regulacija donjeg toka reke Mile{evke od
Doma Zdravlja do manastira Mile{eve; da se tako|e
kanali{e, odnosno izvr{i regulacija srednjeg toka
reke Selja{nice, a zatim da se izvr{i regulacija
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Сељашнице, а затим да се изврши регулација
доњих токова преосталих притока Лима, на целој
територији Општине.
3)Потребно је да се ажурира и прикупи
пројектрно-техничка документација из области
водопривреде и да се чува на једном месту
(студије, идејна решења, главни пројекти,
изведено стање водопривредних објеката).
Такође, и оперативни план заштите од поплава
заједно са свим пратећим документима.

donjih tokova preostalih pritoka Lima, na celoj
teritoriji Op{tine.
3)Potrebno je da se a`urira i prikupi
projektrno-tehni~ka dokumentacija iz oblasti
vodoprivrede i da se ~uva na jednom mestu
(studije, idejna re{enja, glavni projekti, izvedeno
stanj e vodoprivr e dnih obj e kata). Tako| e , i
operativni plan za{tite od poplava zajedno sa svim
prate}im dokumentima.

7. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА

7. FINANSIRANJE ODBRANE OD

Финансирање активности везаних за
одбрану од поплава и бујица се остварује
утрошком наменских средстава локалног буџета,
а у случају већих елементарних непогода и
поплава ширих размена, локална самоуправа и
председник Штаба затражиће од Владе Републике
Србије додатна средства за поменуте намене.
Параметар за планирање буџета везано за
финансирање активности у циљу одбране од
поплава, треба да представља износ утрошка
финансијских средстава за време поплава од 2009
и 2010. године.
Имајући у виду да се ради о елементарним
непогодама и да је Законом предвиђена могућност
општег ангажовања лица и средстава, искључује
се било каква могућност обрачуна утрошених
средстава на профитабилном принципу и на
принципу зараде од одрађеног посла.
Обрачунаваће се само стварни трошкови у смислу
цене коштања утрошених енергената и
амортизације техничких средстава.

POPLAVA
Finansiranje aktivnosti vezanih za odbranu
od poplava i bujica se ostvaruje utro{kom
namenskih sredstava lokalnog bud`eta, a u slu~aju
ve}ih elementarnih nepogoda i poplava {irih
razmena, lokalna samouprava i predsednik {taba
zatra`i}e od Vlade Republike Srbije dodatna
sredstva za pomenute namene.
Parametar za planiranje bud`eta vezano za
finansiranje aktivnosti u cilju odbrane od poplava,
treba da predstavlja iznos utro{ka finansijskih
sredstava za vreme poplava od 2009 i 2010. godine.
Imaju}i u vidu da se radi o elementarnim
n e pogodama i da j e Zakonom pr e dvi| e na
mogu}nost op{teg anga`ovanja lica i sredstava,
isklju~uje se bilo kakva mogu}nost obra~una
utro{enih sredstava na profitabilnom principu i na
principu zarade od odra|enog posla. Obra~unava}e
se samo stvarni tro{kovi u smislu cene ko{tanja
utro{enih energenata i amortizacije tehni~kih
sredstava.

8.СПИСАК ПРИЛОГА
1)Географска карта општине Пријепоље
са сливним подручјем.
2)Геолошка карта Пријепоља и околине.
3)Хидрографска карта Србије.
4)Хидрографска мрежа Лимског слива.
Овај план ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику Општине Пријепоље“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Број: 325-774/2012

8.SPISAK PRILOGA
1)Geografska karta op{tine Prijepolje sa
slivnim podru~jem.
2)Geolo{ka karta Prijepolja i okoline.
3)Hidrografska karta Srbije.
4)Hidrografska mre`a Limskog sliva.
Ovaj plan stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u „Slu`benom
glasniku Op{tine Prijepolje“.
SKUP[TINA OP[TINE PRIJEPOLJE
Broj: 325-774/2012

Дана: 15.11.212. године

Dana: 15.11.212. godine

Пријепоље
ПРЕДСЕДНИК,
Вукосав Томашевић

Prijepolje
PREDSEDNIK,
Vukosav Toma{evi}

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
19. novembar 2012. Strana 37 - Broj 10/2012

На основу чл. 13. и чл. 20. Закона о
управљању отпадом („Службени гласник РС“
број 36/09 и 88/10) и члана 39. Статута општине
Пријепоље („Службени гласник општине
Пријепоље“ број 4/2009), Скупштина општине
Пријепоље на седници
одржаној
дана
15.11.2012.године донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА
УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
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Na osnovu ~l. 13. i ~l. 20. Zakona o
upravljanju otpadom („Slu`beni glasnik RS“ broj
36/09 i 88/10) i ~lana 39. Statuta op{tine
Prijepolje („Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje“
broj 4/2009), Skup{tina op{tine Prijepolje na
sednici
odr`anoj
dana 15.11.2012.godine
donela je
ODLUKU
O USVAJANJU LOKALNOG PLANA
UPRAVLJANJA OTPADOM OP[TINE
PRIJEPOLJE

Члан 1.

^lan 1.

Усваја се Локални план управљања
отпадом општине Пријепоље за период од 20122020. године.

Usvaja se Lokalni plan upravljanja otpadom
op{tine Prijepolje za period od 2012-2020. godine.

Члан 2.

^lan 2.

Саставни део ове одлуке је Локални план
управљања отпадом општине Пријепоље за
период од 2012- 2020. године.

Sastavni deo ove odluke je Lokalni plan
upravljanja otpadom op{tine Prijepolje za period od
2012- 2020. godine.

Члан 3.

^lan 3.

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

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Slu`benom glasniku op{tine
Prijepolje“.

Број: 501-55/2012
Дана: 15.11.2012.године
Пријепоље,

Broj: 501-55/2012
Dana: 15.11.2012.godine
Prijepolje,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUP[TINA OP[TINE PRIJEPOLJE

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

PREDSEDNIK SKUP[TINE OP[TINE

Вукосав Томашевић

Vukosav Toma{evi}

На основу члана 12. Закона о управљању
отпадом („Службени гл.РС“ број, 36/09 и 88/10)
и члана 39. Статута општине Пријепоље
(„Службени гласник општине Пријепоље“ број
4/2009), Скупштина општине Пријепоље на
седници одржаној дана 15.11.2012.године
донела је

Na osnovu ~lana 12. Zakona o upravljanju
otpadom („Slu`beni gl.RS“ broj, 36/09 i 88/10) i
~lana 39. Statuta op{tine Prijepolje („Slu`beni
glasnik op{tine Prijepolje“ broj 4/2009), Skup{tina
op{tine Prijepolje na sednici odr`anoj dana
15.11.2012.godine donela je

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА
УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ОПШТИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ, НОВА ВАРОШ, ПРИБОЈ И
СЈЕНИЦА

ODLUKU
O USVAJANJU REGIONALNOG PLANA
UPRAVLJANJA OTPADOM ZA OP[TINE
PRIJEPOLJE, NOVA VARO[, PRIBOJ I
SJENICA

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
19. novembar 2012. Strana 38 - Broj 10/2012

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE
19. novembar 2012.

Strana 38 - Broj 10/2012

Члан 1.

^lan 1.

Усваја се Регионални план управљања
отпадом за општине Пријепоље,Нова Варош,
Прибој и Сјеница за период од 2011-2020.
године.

Usvaja se Regionalni plan upravljanja
otpadom za op{tine Prijepolje,Nova Varo{, Priboj i
Sjenica za period od 2011-2020. godine.
^lan 2.

Члан 2.
Саставни део ове одлуке је Регионални
план управљања отпада за општине Пријепоље,
Нова Варош, Прибој и Сјеница за период од
2011- 2020. године.

Sastavni deo ove odluke je Regionalni plan
upravljanja otpada za op{tine Prijepolje, Nova
Varo{, Priboj i Sjenica za period od 2011- 2020.
godine.
^lan 3.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Пријепоље“.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Slu`benom glasniku op{tine
Prijepolje“.
Broj: 501-13/2012
Dana: 15.11.2012.godine
Prijepolje,

Број: 501-13/2012
Дана: 15.11.2012.године
Пријепоље,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUP[TINA OP[TINE PRIJEPOLJE

ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић

PREDSEDNIK
Vukosav Toma{evi}

На основу члана 20. став 1. тачка 5.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07), члана 2 и 4. Закона о
комуналним делатностима (''Службени гласник
РС'', број 88/11), члана 35. Закона о прекршајима
(''Службени гласник РС'', број 101/05, 116/08 и
111/09), и члана 39. Статута општине Пријепоље
(''Службени гласник општине Пријепоље'',
бр.4/09), Скупштина општине Пријепоље, на
седници одржаној 15.11.2012. године, донела је

Na osnovu ~lana 20. stav 1. ta~ka 5. Zakona
o lokalnoj samoupravi (''Slu`beni glasnik RS'', broj
129/07), ~lana 2 i 4. Zakona o komunalnim
delatnostima (''Slu`beni glasnik RS'', broj 88/11),
~lana 35. Zakona o prekr{ajima (''Slu`beni glasnik
RS'', broj 101/05, 116/08 i 111/09), i ~lana 39.
Statuta op{tine Prijepolje (''Slu`beni glasnik op{tine
Prijepolje'', br.4/09), Skup{tina op{tine Prijepolje,
na sednici odr`anoj 15.11.2012. godine, donela je

ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

ODLUKU
O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA NA
TERITORIJI OP[TINE PRIJEPOLJE

Опште одредбе

Op{te odredbe

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се комуналне
делатности и начин организовања њиховог
обављања на територији општине Пријепоље,
као и надзор над њиховим вршењем.
Општина обезбеђује услове за обављање
комуналних делатности, тако што изграђене

^lan 1.
Ovom Odlukom odre|uju se komunalne
d e latnosti i na~in organizovanja njihovog
obavljanja na teritoriji op{tine Prijepolje, kao i
nadzor nad njihovim vr{enjem.
Op{tina obezbe|uje uslove za obavljanje
komunalnih d e latnosti, tako {to izgra| e n e
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комуналне објекте, који служе за пружање
комуналних услуга, предаје на коришћење,
управљање и одржавање лицу коме је поверено
обављање комуналне делатности.
Поверавање обављања комуналних
делатности врши се оснивањем јавног предузећа
или уговором са другим привредним субјектом.

komunaln e obj e kt e , koji slu` e za pru`anj e
komunalnih usluga, pr e daj e na kori{} e nj e ,
upravljanje i odr`avanje licu kome je povereno
obavljanje komunalne delatnosti.
Pov e ravanj e obavljanja komunalnih
delatnosti vr{i se osnivanjem javnog preduze}a ili
ugovorom sa drugim privrednim subjektom.

Члан 2.
Комуналне делатности у смислу ове
Одлуке су делатности пружања комуналних
услуга од значаја за остварење животних
потреба физичких и правних лица на подручју
општине.
Члан 3.
За подручје општине Пријепоље
одређују се комуналне делатности:
1) снабдевање водом за пиће;
2) п р е ч и ш ћ а в а њ е и о д в о ђ е њ е
атмосферских и отпадних вода;
3) п р о и з вод њ а и д и с т с р и бу ц и ј а
топлотне енергије;
4) управљање комуналним отпадом;
5) градски и приградски превоз
путника;
6) управљање гробљима и погребне
услуге;
7) управљање јавним паркиралиштима;
8) обезбеђивање јавног осветљења;
9) управљање пијацама;
10) одржавање улица и путева;
11) одржавање чистоће на површинама
јавне намене;
12) одржавање јавних зелених површина;
13) делатност зоохитијене;
14) пружање услуга које не спадају у
комуналне, али су од јавног локалног
интереса: код принудног извршења
решења донетих од ст ране
општинских инспектора.

^lan 2.
Komunalne delatnosti u smislu ove Odluke
su delatnosti pru`anja komunalnih usluga od
zna~aja za ostvarenje `ivotnih potreba fizi~kih i
pravnih lica na podru~ju op{tine.
^lan 3.
Za podru~je op{tine Prijepolje odre|uju se
komunalne delatnosti:
1) snabdevanje vodom za pi}e;
2) pre~i{}avanje i odvo|enje atmosferskih
i otpadnih voda;
3) proizvodnja i distsribucija toplotne
energije;
4) upravljanje komunalnim otpadom;
5) gradski i prigradski prevoz putnika;
6) upravljanje grobljima i pogrebne usluge;
7) upravljanje javnim parkirali{tima;
8) obezbe|ivanje javnog osvetljenja;
9) upravljanje pijacama;
10) odr`avanje ulica i puteva;
11) odr`avanje ~isto}e na povr{inama javne
namene;
12) odr`avanje javnih zelenih povr{ina;
13) delatnost zoohitijene;
14) pru`anje usluga koje ne spadaju u
komunalne, ali su od javnog lokalnog
int e r e sa: kod prinudnog izvr{ e nja
re{enja donetih od strane op{tinskih
inspektora.

Члан 4.
Услови и начин пружања комуналних
услуга, права и обавеза корисника комуналних
производа и услуга, обим и квалитет
комуналних услуга и начин вршења надзора,
уредиће се појединачним одлукама, у складу са
важећим прописима који регулишу ту делатност.

^lan 4.
Uslovi i na~in pru`anja komunalnih usluga,
prava i obaveza korisnika komunalnih proizvoda i
usluga, obim i kvalitet komunalnih usluga i na~in
vr{ e nja nadzora, ur e di} e s e poj e dina~nim
odlukama, u skladu sa va`e}im propisima koji
reguli{u tu delatnost.

Члан 5.
Комуналну делатност могу обављати
јавно предузеће, привредно друштво,
предузетник или други привредни субјекат.

^lan 5.
Komunalnu delatnost mogu obavljati javno
preduze}e, privredno dru{tvo, preduzetnik ili drugi
privredni subjekat.
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Члан 6.
За обављање комуналних делатности из
члана 3. ове Одлуке основана су јавна предузећа,
осим за комуналну делатност градског и
приградског превоз путника, делатности
управљања јвним паркиралиштима
и
делатности зоохитијене.
П ов е р а в а њ е о б а в љ а њ а ком у н а л н и х
делатности оснивањем јавног предузећа
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^lan 6.
Za obavljanje komunalnih delatnosti iz
~lana 3. ove Odluke osnovana su javna preduze}a,
osim za komunalnu d e latnost gradskog i
prigradskog prevoz putnika, delatnosti upravljanja
jvnim parkirali{tima i delatnosti zoohitijene.
Poveravanje obavljanja komunalnih delatnosti
osnivanjem javnog preduze}a

Члан 7.
ЈКП ''Лим'' (у даљем тексту: вршилац
комуналних делатности) је основано за
обављање комуналне делатности:
- снабдевање водом за пиће,
- пречишћавање и одвођење
атмосферских и отпадних вода;
- управљање комуналним отпадом;
- управљање гробљима и погребне
услуге;
- управљање пијацама;
- одржавање чистоће на површинама
јавне намене;
- одржавање јавних зелених површина;
- производња и дистрибуција топлотне
енергије;
- пружање услуга које не спадају у
комуналне али су од јавног локалног
интереса: код принудног извршења
решења донетих од ст ране
општинских инспектора,
- одржавање јавног осветљења - јавне
расвете,
- и друге делатности које им повери
Скупштина општине.

^lan 7.
JKP ''Lim'' (u daljem tekstu: vr{ilac
komunalnih delatnosti) je osnovano za
obavljanje komunalne delatnosti:
- snabdevanje vodom za pi}e,
- pre~i{}avanje i odvo|enje atmosferskih
i otpadnih voda;
- upravljanje komunalnim otpadom;
- upravljanje grobljima i pogrebne usluge;
- upravljanje pijacama;
- odr`avanje ~isto}e na povr{inama javne
namene;
- odr`avanje javnih zelenih povr{ina;
- proizvodnja i distribucija toplotne
energije;
- pru`anje usluga koje ne spadaju u
komunalne ali su od javnog lokalnog
int e r e sa: kod prinudnog izvr{ e nja
re{enja donetih od strane op{tinskih
inspektora,
- odr`avanje javnog osvetljenja - javne
rasvete,
- i druge delatnosti koje im poveri
Skup{tina op{tine.

Члан 8.
ЈП Дирекција за изградњу ''Пријепоље''
(у даљем тексту: вршилац комуналних
делатности) основано је за обављање комуналне
делатности:

^lan 8.
JP Direkcija za izgradnju ''Prijepolje'' (u
daljem tekstu: vr{ilac komunalnih delatnosti)
osnovano je za obavljanje komunalne delatnosti:

-

одржавање улица и путева,
од р ж а ва њ е
хо р и з о н т а л н е и
вертикалне сигнализације,
од р ж а в а њ е ко л е к т о р а к и ш н е
канализације,
одржавање корита водотокова,
и друге делатности које им повери
Скупштина општине.

-

odr`avanje ulica i puteva,
odr`avanje horizontalne i vertikalne
signalizacije,
odr`avanje kolektora ki{ne kanalizacije,
odr`avanje korita vodotokova,
i druge delatnosti koje im poveri
Skup{tina op{tine.
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Поверавање обављања комуналних
делатности
за које није основано јавно предузеће

Poveravanje obavljanja komunalnih
delatnosti
za koje nije osnovano javno preduze}e

Члан 9.
Поверавање обављања комуналних
делатности
за које није основано јавно
предузеће поверава се доделом уговора на
основу јавног конкурса.
Обављање комуналних делатности и
појединих послова из оквира тих делатности
поверава се на време до 5 година.

^lan 9.
Pov e ravanj e obavljanja komunalnih
delatnosti za koje nije osnovano javno preduze}e
poverava se dodelom ugovora na osnovu javnog
konkursa.
Obavljanj e komunalnih d e latnosti i
pojedinih poslova iz okvira tih delatnosti poverava
se na vreme do 5 godina.

Члан 10.
Одлуку о расписивању јавног конкурса,
ради поверавања обављања комуналне
делатности – доноси Општинско веће.
Оглас о јавном конкурсу се објављује у
Службеном гласнику РС, неком од дневних
листова и у локалном недељном листу.
Рок за подношење понуда на конкурс не
може бити краћи од 15 дана од дана
објављивања.

^lan 10.
Odluku o raspisivanju javnog konkursa, radi
poveravanja obavljanja komunalne delatnosti –
donosi Op{tinsko ve}e.
Oglas o javnom konkursu se objavljuje u
Slu`benom glasniku RS, nekom od dnevnih listova i
u lokalnom nedeljnom listu.
Rok za podno{enje ponuda na konkurs ne
mo`e biti kra}i od 15 dana od dana objavljivanja.

Члан 11.
Оглас о расписивању јавног конкурса
садржи:
- назив органа који расписује конкурс;
- назив и врсту комуналне делатности
за чије се поверавање расписује
конкурс и
ме сто обављања
комуналне делатности;
- време на које се поверава обављање
комуналне делатности;
- стручне, техничке и финансијске
услове које морају да задовоље
понуђачи, као и исправе којима се
доказује њихово испуњење;
- критеријуме за избор најповољније
понуде;
- датум достављања обавештења о
исходу поступка;
- одлуку о накнади за увид у конкурсну
документацију, односно за откуп;
- орган коме се подносе понуде и рок за
подношење понуда;
- д о к у м е н т а ц и ј у ко ј у п од н о с е
учесници конкурса, и
- начин објављивања резултата
конкурса.

^lan 11.
Oglas o raspisivanju javnog konkursa sadr`i:
- naziv organa koji raspisuje konkurs;
- naziv i vrstu komunalne delatnosti za
~ije se poveravanje raspisuje konkurs i
mesto obavljanja komunalne delatnosti;
- vreme na koje se poverava obavljanje
komunalne delatnosti;
- stru~ne, tehni~ke i finansijske uslove
koje moraju da zadovolje ponu|a~i, kao
i isprave kojima se dokazuje njihovo
ispunjenje;
- krit e rijum e za izbor najpovoljnij e
ponude;
- datum dostavljanja obave{tenja o ishodu
postupka;
- odluku o naknadi za uvid u konkursnu
dokumentaciju, odnosno za otkup;
- organ kome se podnose ponude i rok za
podno{enje ponuda;
- dokumentaciju koju podnose u~esnici
konkursa, i
- na~in objavljivanja rezultata konkursa.

Члан 12.
Јавни конкурс спроводи комисија од
пет чланова коју именује Општинско веће. У
састав комисије обавезно се именују стручњаци
из предметне комуналне, или друге одговарајуће
области.

^lan 12.
Javni konkurs sprovodi komisija od pet
~lanova koju imenuje Op{tinsko ve}e. U sastav
komisije obavezno se imenuju stru~njaci iz
predmetne komunalne, ili druge odgovaraju}e
oblasti.
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Задатак комисије је да спроведе поступак
по конкурсу и Општинском већу поднесе
извештај о најповољнијем учеснику конкурса.
Приликом предлагања најповољнијег
учесника конкурса, комисија цени испуњеност
свих услова и Општинском већу предлаже
учесника конкурса за кога стручно оцени да ће
својом техничком, организационом, кадровском
оспособљеношћу и понуђеним другим
условима поверене послове обављати у складу
са прописаним условима.
Комисија је дужна да у року од 15 дана
од дана отварања понуда Општинском већу
достави предлог одлуке о избору најповољније
понуде.

Zadatak komisije je da sprovede postupak
po konkursu i Op{tinskom ve}u podnese izve{taj o
najpovoljnijem u~esniku konkursa.
Prilikom pr e dlaganja najpovoljnij e g
u~esnika konkursa, komisija ceni ispunjenost svih
uslova i Op{tinskom ve}u predla`e u~esnika
konkursa za koga stru~no oceni da }e svojom
t e hni~kom, organizacionom, kadrovskom
osposobljeno{}u i ponu|enim drugim uslovima
poverene poslove obavljati u skladu sa propisanim
uslovima.
Komisija je du`na da u roku od 15 dana od
dana otvaranja ponuda Op{tinskom ve}u dostavi
predlog odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Члан 13.
На основу одлуке Општинског већа о
поверавању обављања комуналних делатности,
уговор закључује председник Општине.
О резултатима јавног конкурса
обавештавају се сви учесници конкурса.

^lan 13.
Na osnovu odluke Op{tinskog ve}a o
poveravanju obavljanja komunalnih delatnosti,
ugovor zaklju~uje predsednik Op{tine.
O rezultatima javnog konkursa
obave{tavaju se svi u~esnici konkursa.

Члан 14.
Уговор о поверавању обављања
комуналних делатности закључује се на период
до пет година и мора бити сачињен у складу са
конкурсном документацијом.
Уговор садржи: уговорне стране,
предмет, односно таксативно набројане
делатности и услуге које се поверавају, права и
обавезе уговорних страна, време на које се
уговор закључује, поступак раскида уговора пре
истека времена на које је уговор закључен,
могући обим измене уговора, расположиве
правне лекове у случају да било која уговорна
страна не извршава своје уговорне обавезе,
околности под којима Општинско веће може
привремено дати другом лицу обављање
поверених послова или део тих послова како би
се обезбедило непрекидно обављање те
делатности.
Уговор о поверавању обављања
комуналне делатности може се изменити по
поступку којим се уређује закључење.
Разлози за превремени раскид уговора
уређују се уговором.

^lan 14.
Ugovor o pov e ravanju obavljanja
komunalnih delatnosti zaklju~uje se na period do
pet godina i mora biti sa~injen u skladu sa
konkursnom dokumentacijom.
Ugovor sadr`i: ugovorne strane, predmet,
odnosno taksativno nabrojane delatnosti i usluge
koje se poveravaju, prava i obaveze ugovornih
strana, vreme na koje se ugovor zaklju~uje,
postupak raskida ugovora pre isteka vremena na
koje je ugovor zaklju~en, mogu}i obim izmene
ugovora, raspolo`ive pravne lekove u slu~aju da
bilo koja ugovorna strana ne izvr{ava svoje
ugovorne obaveze, okolnosti pod kojima Op{tinsko
ve}e mo`e privremeno dati drugom licu obavljanje
poverenih poslova ili deo tih poslova kako bi se
obezbedilo neprekidno obavljanje te delatnosti.
Ugovor o pov e ravanju obavljanja
komunalne delatnosti mo`e se izmeniti po postupku
kojim se ure|uje zaklju~enje.
Razlozi za prevremeni raskid ugovora
ure|uju se ugovorom.

Члан 15.
Општинско веће се стара о извршењу
уговора и уговором преузетих обавеза, а о томе
извештава Скупштину општине најмање једном
годишње.

^lan 15.
Op{tinsko ve}e se stara o izvr{enju
ugovora i ugovorom preuzetih obaveza, a o tome
izve{tava Skup{tinu op{tine najmanje jednom
godi{nje.
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Члан 16.
За организовање обављања појединачних
комуналних делатности које служе задовољењу
потреба становништва тог подручја (одржавање
сеоских водовода, гробља, јавних чесми,
чишћење комуналних отпади са јавних
површина и водотока и сл.), општина те послове
овом одлуком поверава месној заједници којој то
подручје припада.

^lan 16.
Za organizovanje obavljanja pojedina~nih
komunalnih delatnosti koje slu`e zadovoljenju
potreba stanovni{tva tog podru~ja (odr`avanje
seoskih vodovoda, groblja, javnih ~esmi, ~i{}enje
komunalnih otpadi sa javnih povr{ina i vodotoka i
sl.), op{tina te poslove ovom odlukom poverava
mesnoj zajednici kojoj to podru~je pripada.

Обавезе вршиоца комуналне делатности

Obaveze vr{ioca komunalne delatnosti

Члан 17.
Вршилац комуналне делатности дужан је
да организује свој рад и пословање на начин
којим се обезбеђује:
1) трајно и не сметано пружање
комуналних услуга корисницима под
условима и на начин уређен законом,
прописима и стандардима донесеним
на основу закона и општинским
одлукама;
2) прописани или уговорени обим и
квалитет комуналних услуга, који
подразумева тачност у погледу
рокова, сигурност корисника у
добијању услуга и здравствену и
хигијенску исправност у складу са
позитивним прописима;
3) предузимање мера одржавања,
развоја и заштите комуналних
објеката, постројења и опреме, који
служе за обављање комуналних
делатности;
4) развој и унапређење квалитета и
врста комуналних услуга, као и
унапређење организације и
ефикасност рада;
5) да подноси годишњи извештај
Општинском већу, најкасније до
31.12. текуће године, а ако то
Општинско веће захтева и више пута,
а о снована јавна предузећа
Скупштини општине.

^lan 17.
Vr{ilac komunalne delatnosti du`an je da
organizuje svoj rad i poslovanje na na~in kojim se
obezbe|uje:
1) t r a j n o i n e s m e t a n o p r u ` a n j e
komunalnih usluga korisnicima pod
uslovima i na na~in ure|en zakonom,
propisima i standardima donesenim na
osnovu zakona i op{tinskim odlukama;
2) propisani ili ugovoreni obim i kvalitet
komunalnih usluga, koji podrazumeva
ta~nost u pogledu rokova, sigurnost
korisnika u dobijanju usluga i
zdravstvenu i higijensku ispravnost u
skladu sa pozitivnim propisima;
3) pr e duzimanj e m e ra odr`avanja,
razvoja i za{tite komunalnih objekata,
postrojenja i opreme, koji slu`e za
obavljanje komunalnih delatnosti;
4) razvoj i unapre|enje kvaliteta i vrsta
komunalnih usluga, kao i unapre|enje
organizacije i efikasnost rada;
5) d a p o d n o s i g o d i { n j i i z v e { t a j
Op{tinskom ve}u, najkasnije do 31.12.
teku}e godine, a ako to Op{tinsko ve}e
zahteva i vi{e puta, a osnovana javna
preduze}a Skup{tini op{tine.

Члан 18.
Вршилац комуналне делатности дужан је
да у средствима јавног информисања или на
други погодан начин обавести
кориснике
комуналних услуга о планираним или
очекиваним сметњама и прекидима, који ће
настати или могу настати у пружању
комуналних услуга, најкасније 24 сата пре
очекиваног прекида у пружању тих услуга и
Општинску управу општине Пријепоље.

^lan 18.
Vr{ilac komunalne delatnosti du`an je da u
sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan
na~in obavesti korisnike komunalnih usluga o
planiranim ili o~ekivanim smetnjama i prekidima,
koji }e nastati ili mogu nastati u pru`anju
komunalnih usluga, najkasnij e 24 sata pr e
o~ekivanog prekida u pru`anju tih usluga i
Op{tinsku upravu op{tine Prijepolje.
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Члан 19.
У случају наступања непланираних или
неочекиваних поремећаја или прекида у
пружању комуналних услуга, одно сно
обављању комуналних делатности, вршилац
комуналне делатности је дужан да одмах о томе
обаве сти Општинску управу општине
Пријепоље и да истовремено предузме мере за
отклањање узрока поремећаја.
Члан 20.
По пријему обавештења о непланираном
прекиду испоруке, односно по утврђивању
поремећаја или прекида у пружању комуналних
услуга, Општинска управа општине Пријепоље
дужна је да:
1) одреди ред првенства и начин пружања
услуга оним корисницима код којих би
услед прекида настала опасност по
живот и рад грађана или рад правних и
физичких лица, или би настала значајна,
односно ненадокнадива штета (установе
из области здравства, школе и
предшколске установе, производна
правна лица и грађани);
2) предузме мере за хитну заштиту
комуналних објеката и друге имовине
која је угрожена;
3) утврди разлоге и евентуалну одговорност
за поремећај, односно прекид вршења
делатности и учињену штету.
Обавезе корисника комуналне услуге
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^lan 19.
U slu~aju nastupanja neplaniranih ili
neo~ekivanih poreme}aja ili prekida u pru`anju
komunalnih usluga, odnosno obavljanju
komunalnih d e latnosti, vr{ilac komunaln e
delatnosti je du`an da odmah o tome obavesti
Op{tinsku upravu op{tin e Prij e polj e i da
istovr e m e no pr e duzm e m e r e za otklanjanj e
uzroka poreme}aja.
^lan 20.
Po prijemu obave{tenja o neplaniranom
pr e kidu isporuk e , odnosno po utvr|ivanju
poreme}aja ili prekida u pru`anju komunalnih
usluga, Op{tinska uprava op{tine Prijepolje du`na
je da:
1) odredi red prvenstva i na~in pru`anja usluga
onim korisnicima kod kojih bi usled prekida
nastala opasnost po `ivot i rad gra|ana ili rad
pravnih i fizi~kih lica, ili bi nastala zna~ajna,
odnosno nenadoknadiva {teta (ustanove iz
oblasti zdravstva, {kole i pred{kolske
ustanove, proizvodna pravna lica i gra|ani);
2) preduzme mere za hitnu za{titu komunalnih
objekata i druge imovine koja je ugro`ena;
3) utvrdi razloge i eventualnu odgovornost za
por e m e }aj, odnosno pr e kid vr{ e nja
delatnosti i u~injenu {tetu.
Obaveze korisnika komunalne usluge

Члан 21.
Корисник комуналне услуге у обавези је
да користи комуналну услугу на начин којим се:

^lan 21.
Korisnik komunalne usluge u obavezi je da
koristi komunalnu uslugu na na~in kojim se:

1) не ометају други корисници и не
угрожава животна средина;
2) не угрожавају објекти и опрема, који су у
функцији обављања одређене комуналне
делатности.

1) ne ometaju drugi korisnici i ne ugro`ava
`ivotna sredina;
2) ne ugro`avaju objekti i oprema, koji su u
funkciji obavljanja odre|ene komunalne
delatnosti.

Обустава комуналне услуге

Obustava komunalne usluge

Члан 22.
Вршилац
комуналне делатности не може
ускратити комуналну услугу кориснику, осим у
случају када корисник:

^lan 22.
Vr{ilac komunalne delatnosti ne mo`e uskratiti
komunalnu uslugu korisniku, osim u slu~aju kada
korisnik:

1) изврши прикључење на комуналну мрежу
без претходно прибављеног одобрења;

1) izvr{i priklju~enje na komunalnu mre`u bez
prethodno pribavljenog odobrenja;
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2) користи услугу противно прописима;
3) неосновано омета друге кориснике
услуга;
4) не плати комуналну услугу у утврђеном
року;
5) ненаменски користи комуналну услугу у
време снадевања уз ограничење
потрошње (редукцију), о чему је
корисник благовремено обавештен.

2)koristi uslugu protivno propisima;
3) neosnovano ometa druge korisnike usluga;
4) ne plati komunalnu uslugu u utvr|enom
roku;
5) nenamenski koristi komunalnu uslugu u
vreme snadevanja uz ograni~enje potro{nje
(redukciju), o ~emu je korisnik
blagovremeno obave{ten.

Кориснику комуналних услуга ускратиће се
комунална услуга ако не плаћа накнаду за
коришћење исте три месеца узастопно.
Вршилац комуналне делатности дужан је да
у писаној форми обавести корисника комуналне
услуге о могућности обуставе комуналне услуге
услед наступања случаја из претходног става
овог члана и да му остави примерени рок за
испуњење обавезе.
Вршилац комуналне делатности дужан је да
најкасније у року од два дана од измирења друга
за извршену комуналну услугу и плаћање
прописане накнаде за поновно прикључење
настави пружање комуналне услуге корисникуч

Korisniku komunalnih usluga uskrati}e se
komunalna usluga ako ne pla}a naknadu za
kori{}enje iste tri meseca uzastopno.
Vr{ilac komunalne delatnosti du`an je da u
pisanoj formi obavesti korisnika komunalne usluge
o mogu}nosti obustave komunalne usluge usled
nastupanja slu~aja iz prethodnog stava ovog ~lana i
da mu ostavi primereni rok za ispunjenje obaveze.
Vr{ilac komunalne delatnosti du`an je da
najkasnije u roku od dva dana od izmirenja druga za
izvr{enu komunalnu uslugu i pla}anje propisane
naknade za ponovno priklju~enje nastavi pru`anje
komunalne usluge korisniku~

Члан 23.
Уколико дође до штрајка запослених код
вршиоца комуналне делатности, рад на
пружању комуналних производа и услуга не
може се прекидати (послови сахрањивања,
испорука топлотне енергије, воде пражњење
контејнера – одвлачење комуналног отпада и
сл.).

^lan 23.
Ukoliko do|e do {trajka zaposlenih kod vr{ioca
komunalne delatnosti, rad na pru`anju komunalnih
proizvoda i usluga ne mo`e se prekidati (poslovi
sahranjivanja, isporuka toplotne energije, vode
pra`njenje kontejnera – odvla~enje komunalnog
otpada i sl.).

Право приступа уређајима и
инфраструктури

Pravo pristupa ure|ajima i
infrastrukturi

Члан 24.
Власник или корисник непокретности
дужан је да омогући вршиоцу комуналне
делатности интервенцију на изграђеној
комуналној инфраструктури и постројењима уз
обавезу вршиоца комуналне делатности да
надокнади штету насталу услед интервенције
или на други начин отклони последице
извршене интервенције.
Вршилац комуналне услуге је дужан да
отклони последице извршене интервенције
најкасније у року од седам дана од дана
завршетка интервенције.

^lan 24.
Vlasnik ili korisnik nepokretnosti du`an je
da omogu}i vr{iocu komunaln e d e latnosti
intervenciju na izgra|enoj komunalnoj
infrastrukturi i postrojenjima uz obavezu vr{ioca
komunalne delatnosti da nadoknadi {tetu nastalu
usled intervencije ili na drugi na~in otkloni
posledice izvr{ene intervencije.
Vr{ilac komunalne usluge je du`an da
otkloni posledice izvr{ene intervencije najkasnije
u roku od sedam dana od dana zavr{etka
intervencije.

Средства за обављање и развој комуналних
делатности и цене комуналних услуга
Члан 25.
Средства за обављање и развој
комуналних делатности обезбеђују се
изприхода од продаје комуналних производа
и услуга и на други начин у складу са
законом.

Sredstva za obavljanje i razvoj komunalnih
delatnosti i cene komunalnih usluga
^lan 25.
Sredstva za obavljanje i razvoj komunalnih
delatnosti obezbe|uju se izprihoda od prodaje
komunalnih proizvoda i usluga i na drugi na~in u
skladu sa zakonom.
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Члан 26.
Цене комуналних услуга се одређују на
основу начела и елемената утврђених у Закону,
уз сагласност Општинског већа.
Општинско веће је у обавези да прати
кретање цена комуналних услуга, а нарочито
усклађеност цена комуналних услуга са
принципима утврђеним Законом о комуналним
делатностима и овом Одлуком.
Члан 27.
Ако се за различите категорије корисника
комуналних услуга примењују различити
методи обрачуна, водиће се рачуна да цена буде
сразмерна са трошковима пружања те услуге.
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^lan 26.
Cene komunalnih usluga se odre|uju na
osnovu na~ela i elemenata utvr|enih u Zakonu, uz
saglasnost Op{tinskog ve}a.
Op{tinsko ve}e je u obavezi da prati kretanje
cena komunalnih usluga, a naro~ito uskla|enost
cena komunalnih usluga sa principima utvr|enim
Zakonom o komunalnim delatnostima i ovom
Odlukom.
^lan 27.
Ako se za razli~ite kategorije korisnika
komunalnih usluga primenjuju razli~iti metodi
obra~una, vodi}e se ra~una da cena bude srazmerna
sa tro{kovima pru`anja te usluge.

Члан 28.
Одлуку о промени цена комуналних
услуга доноси вршилац комуналне делатности.
На одлуку о промени цена комуналних
услуга из члана 3. став 1. тачка (1-13) ове
Одлуке, сагласност даје Општинско веће.
Уз захтев за давање сагласности из става
2. овог члана, вршилац комуналне делатности
доставља образложење које нарочито садржи
разлоге за промену и детаљну структуру
предложене цене.
И н и ц и ј а т и ву з а п р о м е н у ц е н а
комуналних услуга, осим вршиоца комуналне
делатности, може покренути и Општинско веће.

^lan 28.
Odluku o promeni cena komunalnih usluga
donosi vr{ilac komunalne delatnosti.
Na odluku o promeni cena komunalnih
usluga iz ~lana 3. stav 1. ta~ka (1-13) ove Odluke,
saglasnost daje Op{tinsko ve}e.
Uz zahtev za davanje saglasnosti iz stava 2.
ovog ~lana, vr{ilac komunalne delatnosti dostavlja
obrazlo`enje koje naro~ito sadr`i razloge za
promenu i detaljnu strukturu predlo`ene cene.
Inicijativu za promenu cena komunalnih
usluga, osim vr{ioca komunalne delatnosti, mo`e
pokrenuti i Op{tinsko ve}e.

Члан 29.
Општинско веће
може
утврдити
категорије корисника комуналне услуге који
плаћају субвенционарну цену комуналне услуге,
као и износ субвенција за сваку категорију.
Општинско веће је дужно да достави
списак тих корисника комуналних услуга
вршиоцу комуналне делатности, као и да
надокнади субвенционирани део цене вршиоцу
комуналне делатности, односно да одлуком о
уговором о поверавању регулише питање
надокнаде субвенционарних износа.

^lan 29.
Op{tinsko ve}e mo`e utvrditi kategorije
korisnika komunaln e uslug e koji pla}aju
subvencionarnu cenu komunalne usluge, kao i iznos
subvencija za svaku kategoriju.
Op{tinsko ve}e je du`no da dostavi spisak
tih korisnika komunalnih usluga vr{iocu komunalne
delatnosti, kao i da nadoknadi subvencionirani deo
cene vr{iocu komunalne delatnosti, odnosno da
odlukom o ugovorom o poveravanju reguli{e
pitanje nadoknade subvencionarnih iznosa.

Члан 30.
Инспекцијски надзор над спровођењем
одредаба ове Одлуке врши надлежни
општински инспектори комунални,
грађевински, саобраћајни и инспектор за
заштиту животне средине.
Вршиоци и корисници комуналне
делатности, као и друга правна и физичка лица
дужни су да инспектору омогуће несметано
обављање надзора, да му без одлагања ставе на
увид и располагање потребну документацију и
друге доказе и изјасне се о чињеницама које су
од значаја за вршење надзора.

^lan 30.
Inspekcijski nadzor nad sprovo|enjem
odredaba ove Odluke vr{i nadle`ni op{tinski
inspektori - komunalni, gra|evinski, saobra}ajni i
inspektor za za{titu `ivotne sredine.
Vr{ioci i korisnici komunalne delatnosti,
kao i druga pravna i fizi~ka lica du`ni su da
inspektoru omogu}e nesmetano obavljanje nadzora,
da mu bez odlaganja stave na uvid i raspolaganje
potrebnu dokumentaciju i druge dokaze i izjasne se
o ~injenicama koje su od zna~aja za vr{enje nadzora.
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Члан 31.
Овом Одлуком прописана су општа и
посебна права и обавезе вршилаца комуналне
делатности и корисника комуналних услуга и
непосредно се примењују на све уговорне
односе вршилаца комуналне делатности са
корисницима комуналних услуга, као општи
услови пословања.
Казнене одредбе
Члан 32.
Новчаном казном од 750.000 до 1.500.000
динара казниће се за привредни преступ правно
лице ако:
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^lan 31.
Ovom Odlukom propisana su op{ta i
posebna prava i obaveze vr{ilaca komunalne
delatnosti i korisnika komunalnih usluga i
neposredno se primenjuju na sve ugovorne odnose
vr{ilaca komunalne delatnosti sa korisnicima
komunalnih usluga, kao op{ti uslovi poslovanja.
Kaznene odredbe
^lan 32.
Nov~anom kaznom od 750.000 do 1.500.000
dinara kazni}e se za privredni prestup pravno lice
ako:

1) као вршилац комуналне делатности не
организује или престане да организује
комуналну делатност на начин предвиђен
чланом 17. ове одлуке.
За привредни преступ из става 1. казниће се и
одговорно лице код вршиоца комуналне
делатности н овчаном казном од 50.000 до
100.000 динара.

1) kao vr{ilac komunaln e d e latnosti n e
organizuj e ili pr e stan e da organizuj e
komunalnu d e latnost na na~in pr e dvi| e n
~lanom 17. ov e odluk e .
Za privr e dni pr e stup iz stava 1. kazni} e s e i
odgovorno lic e kod vr{ioca komunaln e
d e latnosti n ov~anom kaznom od 50.000 do
100.000 dinara.

Члан 33.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000
динара казниће се за прекршај правно лице ако
као вршилац комуналне делатности:

^lan 33.
Nov~anom kaznom od 50.000 do 500.000
dinara kazni}e se za prekr{aj pravno lice ako kao
vr{ilac komunalne delatnosti:

1) не достави Министарству податке из
члана 8. ст. 1. и 2. Закона о
комуналним делатностима,
2) користи комуналну услугу на начин
супротан члану 21. ове Одлуке,
3) не обавести кориснике комуналних
услуга о планираном или
непланираном прекиду обављања
комуналне делатности (чл. 18. ове
Одлуке),
4) обустави пружање комуналне услуге
из разлога који нису наведени у члану
22. ове Одлуке,
5) не отклони последице извршене
интервенције на изграђеној
комуналној инфраструктури у року
од седам дана од дана завршетка
интервенције, како је то предвиђено
чланом 24. став 2. ове Одлуке,
6) не омогући инспектору несметано
обављање надзора, односно преглед
објеката, постројења и уређења и
пословних простсорија ради
прикупљања неопходних података
(чл. 30.ове Одлуке).

1) ne dostavi Ministarstvu podatke iz ~lana
8. st. 1. i 2. Zakona o komunalnim
delatnostima,
2) koristi komunalnu uslugu na na~in
suprotan ~lanu 21. ove Odluke,
3) n e obav e sti korisnik e komunalnih
usluga o planiranom ili neplaniranom
prekidu obavljanja komunalne
delatnosti (~l. 18. ove Odluke),
4) obustavi pru`anje komunalne usluge iz
razloga koji nisu navedeni u ~lanu 22.
ove Odluke,
5) n e o t k l o n i p o s l e d i c e i z v r { e n e
intervencije na izgra|enoj komunalnoj
infrastrukturi u roku od sedam dana od
dana zavr{etka intervencije, kako je to
predvi|eno ~lanom 24. stav 2. ove
Odluke,
6) ne omogu}i inspektoru nesmetano
obavljanje nadzora, odnosno pregled
objekata, postrojenja i ure|enja i
poslovnih prostsorija radi prikupljanja
n e ophodnih podataka (~l. 30.ov e
Odluke).
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За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 10.000 до 25.000 динара.

Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se
i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom
kaznom od 10.000 do 25.000 dinara.

Члан 34.
Новчаном казном од 25.000 до 250.000
динара казниће се за прекршај правно
лице ако:
1) користи комуналну услугу на начин
супротан члану 21. ове Одлуке,
2) од б и ј е д а ом о г у ћ и в р ш и о ц у
комуналне делатности интервенцију
на комуналној инфраструктури (чл.
24. став 1. ове одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 10.000 до 25.000 динара.

^lan 34.
Nov~anom kaznom od 25.000 do 250.000
dinara kazni}e se za prekr{aj pravno lice
ako:
1) koristi komunalnu uslugu na na~in
suprotan ~lanu 21. ove Odluke,
2) odbije da omogu}i vr{iocu komunalne
delatnosti intervenciju na komunalnoj
infrastrukturi (~l. 24. stav 1. ove odluke).
Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i
odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom
od 10.000 do 25.000 dinara.

Члан 35.
Новчаном казном од 25.000 до 250.000
динара казниће се за прекршај предузетник ако:

^lan 35.
Nov~anom kaznom od 25.000 do 250.000
dinara kazni}e se za prekr{aj preduzetnik ako:

1) користи комуналну услугу на начин
супротан члану 21. ове Одлуке,
2) одбије да омогући вршиоцу комуналне
делатности интервенцију на комуналној
инфраструктури (чл. 24. став 1. ове
Одлуке).

1) koristi komunalnu uslugu na na~in suprotan
~lanu 21. ove Odluke,
2) odbije da omogu}i vr{iocu komunalne
delatnosti intervenciju na komunalnoj
infrastrukturi (~l. 24. stav 1. ove Odluke).

Члан 36.
Новчаном казном од 10.000 до 25.000 динара
казниће се за прекршај физичко лице, ако:
1) користи комуналну услугу на начин
супротан члану 21. ове Одлуке,
2) одбије да омогући вршиоцу комуналне
делатности интервенцију на комуналној
инфраструктури (чл. 24. став 1. ове
Одлуке).

^lan 36.
Nov~anom kaznom od 10.000 do 25.000 dinara
kazni}e se za prekr{aj fizi~ko lice, ako:
1) koristi komunalnu uslugu na na~in suprotan
~lanu 21. ove Odluke,
2) odbije da omogu}i vr{iocu komunalne
delatnosti intervenciju na komunalnoj
infrastrukturi (~l. 24. stav 1. ove Odluke).

Члан 37.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Пријепоље''.

^lan 37.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u ''Slu`benom glasniku op{tine
Prijepolje''.

Број: 352-149/2012
Дана: 15.11.2012. године
Пријепоље

Broj: 352-149/2012
Dana: 15.11.2012. godine
Pr i j e p o lj e

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић

SKUP[TINA OP[TINE PRIJEPOLJE
PREDSEDNIK
Vukosav Toma{evi}

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
19. novembar 2012. Strana 49 - Broj 10/2012

Скупштина општине Пријепоље на
предлог Општинског већа, а на основу члана 54.
и 55. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09 и
52/11) и члана 39. Статута општине Пријпеоље
(''Службени гласник општине Пријепоље'', број
4/2009), на седници одржаној 15.11.2012.
године, донела је

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE
19. novembar 2012.

Skup{tina op{tine Prijepolje na predlog
Op{tinskog ve}a, a na osnovu ~lana 54. i 55.
Zakona o osnovama sist ema obrazovanja i
vaspitanja (''Slu`beni glasnik RS'', broj 72/09 i
52/11) i ~lana 39. Statuta op{tine Prijpeolje
(''Slu`b e ni glasnik op{tin e Prij e polj e '', broj
4/2009), na sednici odr`anoj 15.11.2012. godine,
donela je

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе
''Бошко Буха'' Ивање
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R E [ E NJ E
o razre{enju i imenovanju ~lanova
[kolskog odbora Osnovne {kole ''Bo{ko Buha''
Ivanje

I

I

Разрешавају се дужно сти члана
Школског одбора Основне школе ''Бошко Буха''
Ивање, именовани решењем Скупштине
општине Пријепоље, број 610-15/2010 од
26.08.2010. године и то:

Razre{avaju se du`nosti ~lana [kolskog
odbora Osnovne {kole ''Bo{ko Buha'' Ivanj e,
imenovani re{enjem Skup{tine op{tine
Prijepolje, broj 610-15/2010 od 26.08.2010.
godine i to:

-

Коковић Драгиња , учитељица,
предсавник Наставнчког већа,
пензионер,
Миликић Стоја ,
представник Савета родитеља,
Пејовић Горица , саобраћајни
техничар, представник локалне
самоуправе.

-

Kokovi} Draginja, u~iteljica,
predsavnik Nastavn~kog ve}a,
Miliki} Stoja, penzioner, predstavnik
Saveta roditelja,
Pejovi} Gorica, saobra}ajni tehni~ar,
predstavnik lokalne samouprave.

II

II

Именује се за члана Школског одбора
Основне школе ''Бошко Буха'' Ивање:

Imenuje se za ~lana [kolskog odbora
Osnovne {kole ''Bo{ko Buha'' Ivanje:

-

Јуковић Хата, наставник разредне
наставе, представник Наставничког
већа,
- Ву ј и ч и ћ Же љ ко , р а д н и к ,
представник Савета родитеља,
Драгутиновић Ивко, инжењер
технологије, представник локалне
самоуправе.
М а н д ат и м е н о ва н и м ч л а н о в и м а
Школског одбора траје док траје мандат
члановима Школског одбора, који су именовани
решењем Скупштине општине Пријепоље, број
610-15/2010 од 26.08.2010. године.

-

Jukovi} Hata, nastavnik razredne
nastave, predstavnik Nastavni~kog ve}a,
- Vuji~i} @eljko, radnik, predstavnik
Saveta roditelja,
- Dragutinovi} Ivko, in`enjer tehnologije,
predstavnik lokalne samouprave.
Mandat imenovanim ~lanovima [kolskog
odbora traje dok traje mandat ~lanovima [kolskog
odbora, koji su imenovani re{enjem Skup{tine
op{tine Prijepolje, broj 610-15/2010 od 26.08.2010.
godine.
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III

III

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Пријепоље''

Ovo r e { e nj e stupa na snagu danom
dono{enja, a objavi}e se u ''Slu`benom glasniku
op{tine Prijepolje''

Решење доставити: Разрешеним и
именованим члановима Школског одбора,
Основној школи ''Бошко Буха'' Ивање и архиви
СО-е Пријепоље.

Re{enje dostaviti: Razre{enim i
imenovanim ~lanovima {kolskog odbora, Osnovnoj
{koli ''Bo{ko Buha'' Ivanje i arhivi SO-e Prijepolje.
Broj: 610-15/2012
Dana: 15.11.2012. godine
Prijepolje

Број: 610-15/2012
Дана: 15.11.2012. године
Пријепоље
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUP[TINA OP[TINE PRIJEPOLJE
PREDSEDNIK
Vukosav Toma{evi}

ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић

Скупштина општине Пријепоље на
предлог Општинског већа а на основу члана 54 и
55 Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'' бр. 72/09 и
52/11) и члана 39 Статута општине Пријепоље
(''Службени гласник општине Пријепоље'' бр.
4/2009) на седници одржаној 15.11. 2012. године
донела је
РЕШЕЊЕ
О разрешавању и именовању чланова
[колског одбора
Основне школе ''Душан Томашевић –
Ћирко'' Велика Жупа
I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Основне школе, ''Душан Томашевић –
Ћирко'' именовани решењем Скупштине
општине Пријепоље, број 610-15/2010 од
26.08.2010. године и то:
- Несторовић Неђељко, наставник
историје и географије, представник
Наставничког већа.
- Козица Селим, тарговац, представник
локалне самоураве.

Skup{tina op{tine Prijepolje na predlog
Op{tinskog ve}a a na osnovu ~lana 54 i 55 Zakona o
osnovama sist ema obrazovanja i vaspitanja
(''Slu`beni glasnik RS'' br. 72/09 i 52/11) i ~lana 39
Statuta op{tine Prijepolje (''Slu`beni glasnik op{tine
Prijepolje'' br. 4/2009) na sednici odr`anoj 15.11.
2012. godine donela je

R E [ E NJ E
O razre{avanju i imenovanju ~lanova [kolskog
odbora
Osnovne {kole ''Du{an Toma{evi} – ]irko''
Velika @upa
I
Razre{avaju se du`nosti ~lana {kolskog
odbora Osnovne {kole, ''Du{an Toma{evi} – }irko''
imenovani re{enjem Skup{tine op{tine Prijepolje,
broj 610-15/2010 od 26.08.2010. godine i to:
- Nestorovi} Ne|eljko, nastavnik istorije
i geografije, predstavnik Nastavni~kog ve}a.
- Kozica Selim, targovac, predstavnik
lokalne samourave.
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II
Именују се за члана Школског одбора
Основне школе ''Душан Томашевић – Ћирко''
Велика Жупа
- Радивојевић Зорица, професорица
физичког васпитања, представник Наставничког
већа,
- Козица Рамо, грађевински техничар,
представник локалне самоуправе.

II
Imenuju se za ~lana [kolskog odbora
Osnovne {kole ''Du{an Toma{evi} – ]irko'' Velika
@upa
- Radivojevi} Zorica, profesorica fizi~kog
vaspitanja, predstavnik Nastavni~kog ve}a,
- Kozica Ramo, gra|evinski tehni~ar,
predstavnik lokalne samouprave.

М а н д ат и м е н о ва н и м ч л а н о в и м а
Школског одбора траје док траје мандат
члановима школског одбора, који су именовани
решењем Скупштине општине Пријепоље број
610-15/2010 од 26.08.2010. године.

Mandat imenovanim ~lanovima [kolskog
odbora traje dok traje mandat ~lanovima [kolskog
odbora, koji su imenovani re{enjem Skup{tine
op{tine Prijepolje broj 610-15/2010 od 26.08.2010.
godine.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље''.

III
Ovo r e { e nj e stupa na snagu danom
dono{enja, a objavi}e se u ''Slu`benom glasniku
op{tine Prijepolje''.

Решење доставити: Разрешеним и именованим
члановима школског одбора, Основној школи
''Душан Томашевић – Ћирко'' Велика Жупа и
архиви СО-е Пријепоље.

Re{enje dostaviti: Razre{enim i imenovanim
~lanovima [kolskog odbora, Osnovnoj {koli ''Du{an
Toma{evi} – ]irko'' Velika @upa i arhivi SO-e
Prijepolje.

Број: 610-15/2012
Дана: 15.11.2012. године
Пријепоље

Broj: 610-15/2012
Dana: 15.11.2012. godine
Prijepolje

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUP[TINA OP[TINE PRIJEPOLJE

Председник
Вукосав Томашевић

Predsednik
Vukosav Toma{evi}

Скупштина општине Пријепоље на
предлог Општинског већа, а на основу члана 54.
и 55. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09 и
52/11) и члана 39. Статута општине Пријпеоље
(''Службени гласник општине Пријепоље'', број
4/2009), на седници одржаној 15.11.2012.
године, донела је

Skup{tina op{tine Prijepolje na predlog
Op{tinskog ve}a, a na osnovu ~lana 54. i 55.
Zakona o osnovama sistema obrazovanja i
vaspitanja (''Slu`beni glasnik RS'', broj 72/09 i
52/11) i ~lana 39. Statuta op{tine Prijpeolje
(''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'', broj 4/2009),
na sednici odr`anoj 15.11.2012. godine, donela je

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора
Основне школе ''Милосав Стиковић''
Пријепоље
I
Разрешава се дужности члана Школског
одбора Основне школе ''Милосав Стиковић''

R E [ E NJ E
o razre{enju i imenovanju ~lana
[kolskog odbora
Osnovne {kole ''Milosav Stikovi}''
Prijepolje
I
Razre{ava se du`nosti ~lana {kolskog
odbora Osnovn e {kol e ''Milosav Stikovi}''

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
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Пријепоље, именован решењем Скупштине
општине Пријепоље, број 610-15/2010 од
26.08.2010. године и то:
-

Гл у ш ч е в и ћ Д р а г а н , р а д н и к ,
предсавник Савета родитеља,

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE
19. novembar 2012.
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Prijepolje, imenovan re{enjem Skup{tine op{tine
Prijepolje, broj 610-15/2010 od 26.08.2010.
godine i to:
-

Glu{~evi} Dragan, radnik, predsavnik
Saveta roditelja,

II

II

Именује се за члана Школског одбора
Основне школе ''Мило с ав Стиковић''
Пријепоље:

Im e nuj e s e za ~lana [kolskog odbora
Osnovne {kole ''Milosav Stikovi}''
Prij e polj e :

-

Дучић Звонко, професор
електротехнике, представник Савета
родитеља.

Мандат именованом члану Школског
одбора траје док траје мандат члановима
Школског одбора, који је именован решењем
Скупштине општине Пријепоље, број 61015/2010 од 26.08.2010. године.

-

Du~i} Zvonko, profesor elektrotehnike,
predstavnik Saveta roditelja.

Mandat im e novanom ~lanu [kolskog
odbora traje dok traje mandat ~lanovima [kolskog
odbora, koji je imenovan re{enjem Skup{tine
op{tin e Prij e polj e , broj 610-15/2010 od
26.08.2010. godine.

III

III

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Пријепоље''

Ovo r e { e nj e stupa na snagu danom
dono{enja, a objavi}e se u ''Slu`benom glasniku
op{tine Prijepolje''

Решење доставити: Разрешеном и
именованом члану Школског одбора, Основној
школи ''Милосав Стиковић'' Пријепоље и
архиви СО-е Пријепоље.

Re{enje dostaviti: Razre{enom i
imenovanom ~lanu [kolskog odbora, Osnovnoj
{koli ''Milosav Stikovi}'' Prijepolje i arhivi SO-e
Prijepolje.

Број: 610-15/2012
Дана: 15.11.2012. године
Пријепоље

Broj: 610-15/2012
Dana: 15.11.2012. godine
Prijepolje

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић

SKUP[TINA OP[TINE PRIJEPOLJE
PREDSEDNIK
Vukosav Toma{evi}

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
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Скупштина општине Пријепоље на
предлог Општинског већа, а на основу члана 54.
и 55. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09 и
52/11) и члана 39. Статута општине Пријпеоље
(''Службени гласник општине Пријепоље'', број
4/2009), на седници одржаној 15.11.2012.
године, донела је

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE
19. novembar 2012.
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Skup{tina op{tine Prijepolje na predlog
Op{tinskog ve}a, a na osnovu ~lana 54. i 55.
Zakona o osnovama sist ema obrazovanja i
vaspitanja (''Slu`beni glasnik RS'', broj 72/09 i
52/11) i ~lana 39. Statuta op{tine Prijpeolje
(''Slu`b e ni glasnik op{tin e Prij e polj e '', broj
4/2009), na sednici odr`anoj 15.11.2012. godine,
donela je

Р Е Ш Е Њ Е

R E [ E NJ E

о разрешењу и именовању члана
Школског одбора
Основне школе ''Светозар Марковић''
Бродарево

o razre{enju i imenovanju ~lana [kolskog
odbora
Osnovne {kole ''Svetozar Markovi}''
Brodarevo

I

I

Разрешава се дужности члана Школског
одбора Основне школе ''Светозар Марковић''
Бродарево, именован решењем Скупштине
општине Пријепоље, број 610-15/2010 од
26.08.2010. године и то:

Razre{ava se du`nosti ~lana [kolskog
odbora Osnovne {kole ''Svetozar Markovi}''
Brodarevo, imenovan re{enjem Skup{tine op{tine
Prijepolje, broj 610-15/2010 od 26.08.2010. godine
i to:

-

Богдановић Наташа, просветни
радник, предсавник Наставничког
већа,

-

II

II
Именује се за члана Школског одбора
Основне школе ''Светозар Марковић''
Бродарево:
-

Вукашиновић Татјана, професор
хемије, представник Наставничког
већа..

Bogdanovi} Nata{a, prosvetni radnik,
predsavnik Nastavni~kog ve}a,

Imenuje se za ~lana {kolskog odbora
Osnovne {kole ''Svetozar Markovi}'' Brodarevo:
-

Vuka{inovi} Tatjana, profesor hemije,
predstavnik Nastavni~kog ve}a..

Мандат именованом члану Школског
одбора траје док траје мандат члановима
Школског одбора, који је именован решењем
Скупштине општине Пријепоље, број 61015/2010 од 26.08.2010. године.

Mandat im e novanom ~lanu [kolskog
odbora traje dok traje mandat ~lanovima [kolskog
odbora, koji je imenovan re{enjem Skup{tine
op{tin e Prij e polj e , broj 610-15/2010 od
26.08.2010. godine.

III

III

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Пријепоље''

Ovo r e { e nj e stupa na snagu danom
dono{enja, a objavi}e se u ''Slu`benom glasniku
op{tine Prijepolje''

Решење доставити: Разрешеном и
именованом члану Школског одбора, Основној

Re{enje dostaviti: Razre{enom i
imenovanom ~lanu [kolskog odbora, Osnovnoj

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE
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школи ''Светозар Марковић''
архиви СО-е Пријепоље.

Бродарево

и

Број: 610-15/2012
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{koli ''Svetozar Markovi}'' Brodarevo i arhivi
SO-e Prijepolje.
Broj: 610-15/2012
Dana: 15.11.2012. godine

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUP[TINA OP[TINE PRIJEPOLJE

ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић

PREDSEDNIK
Vukosav Toma{evi}

Скупштина општине Пријепоље на
предлог Општинског већа, а на основу члана 53
и 54. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', број 72/09 и 52/11) и члана 39. Статута
општине Пријпеоље (''Службени гласник
општине Пријепоље'', број 4/2009), на седници
одржаној 15.11.2012. године, донела је

Skup{tina op{tine Prijepolje na predlog
Op{tinskog ve}a, a na osnovu ~lana 53 i 54. stav 2.
Zakona o osnovama sistema obrazovanja i
vaspitanja (''Slu`beni glasnik RS'', broj 72/09 i
52/11) i ~lana 39. Statuta op{tine Prijpeolje
(''Slu`b e ni glasnik op{tin e Prij e polj e '', broj
4/2009), na sednici odr`anoj 15.11.2012. godine,
donela je

Р Е Ш Е Њ Е

R E [ E NJ E

о констатовању престанка мандата
члану, разрешењу и именовању
чланова Школског одбора Економскотрговинске школе у Пријепољу

o konstatovanju prestanka mandata ~lanu,
razre{enju i imenovanju
~lanova [kolskog odbora Ekonomskotrgovinske {kole u Prijepolju

I

I

Констатује се да је Шеховић Зумрети,
професорици биологије, услед наступања смрти
07.02.2012. године, престао мандат у Школском
одбору Економско-трговинске школе у
Пријепољу, која је у саставу истог именована из
реда Наставничког већа, решењем Скупштине
општине Пријепоље, број 610-15/2010 од
26.08.2010. године.

Konstatuje se da je [ehovi} Zumreti,
profesorici biologije, usled nastupanja smrti
07.02.2012. godine, prestao mandat u {kolskom
odboru Ekonomsko-trgovinske {kole u Prijepolju,
koja je u sastavu istog imenovana iz reda
Nastavni~kog ve}a, re{enjem Skup{tine op{tine
Prijepolje, broj 610-15/2010 od 26.08.2010. godine.

II

II

Разрешавају с е дужно сти члана
Школског одбора Економско-трговинске школе,
Пријепоље именовани решењем Скупштине
општине Пријепоље, број 610-15/2010 од
26.08.2010. године и то:

Razre{avaju se du`nosti ~lana [kolskog
odbora Ekonomsko-trgovinske {kole, Prijepolje
imenovani re{enjem Skup{tine op{tine Prijepolje,
broj 610-15/2010 od 26.08.2010. godine i to:

-

Рајић Слађана, судија за прекршаје представник Савета родитеља,
Хаџифејзовић Кемал, приватни
предзетник - представник Савета
родитеља.

-

Raji} Sla|ana, sudija za prekr{aje predstavnik Saveta roditelja,
Had`if e jzovi} K e mal , privatni
pr e dz e tnik - pr e dstavnik Sav e ta
roditelja.
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III

III

Именују се за члана Школског одбора
Економско-трговинске школе Пријепоље:

Imenuju se za ~lana {kolskog odbora
Ekonomsko-trgovinske {kole Prijepolje:

- Опанчина Радомир, проф.угостит.
струке – представник Наставничког већа.
- Тре совић Вера, радница
–
представник Савета родитеља.
- Солаковић Изудин, радник –
представник Савета родитеља..

- Opan~ina Radomir, prof.ugostit. struke
– predstavnik Nastavni~kog ve}a.
- Tresovi} Vera, radnica – predstavnik
Saveta roditelja.
- Solakovi} Izudin, radnik – predstavnik
Saveta roditelja..

М а н д ат и м е н о ва н и м ч л а н о в и м а
Школског одбора траје док траје мандат
члановима Школског одбора, који су именовани
решењем Скупштине општине Пријепоље, број
610-15/2010 од 26.08.2010. године.

Mandat imenovanim ~lanovima [kolskog
odbora traje dok traje mandat ~lanovima [kolskog
odbora, koji su imenovani re{enjem Skup{tine
op{tine Prijepolje, broj 610-15/2010 od 26.08.2010.
godine.

IV

IV

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Пријепоље''

Ovo r e { e nj e stupa na snagu danom
dono{enja, a objavi}e se u ''Slu`benom glasniku
op{tine Prijepolje''

Решење доставити: Разрешеним и
именованим члановима Школског одбора,
Економско-трговинској школи и архиви СО-е
Пријепоље.

Re{enje dostaviti: Razre{enim i
im e novanim ~lanovima [kolskog odbora,
E konomsko-trgovinskoj {koli i arhivi SO-e
Prijepolje.

Број: 610-15/2012
Дана: 15.11.2012. године
Пријепоље

Broj: 610-15/2012
Dana: 15.11.2012. godine
Prijepolje

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић

SKUP[TINA OP[TINE PRIJEPOLJE
PREDSEDNIK
Vukosav Toma{evi}

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
27. februar 2012.

27. februar 2012.

Strana 2 - Broj 2/2012

SADR@AJ

Strana

Odluka o ukidawu vanredne situacije za
teritoriju op{tine Prijepoqe............................................

1

Strana 2 - Broj 2/2012

SADR@AJ

Strana

Odluka o ukidawu vanredne situacije za
teritoriju op{tine Prijepolje................................................ 1

Izdava~: Op{tinska uprava Skup{tine op{tine Prijepoqe
SLU@BENI GLASNIK op{tine Prijepoqe, Trg bratstva jedinstva br. 3
Odgovorni urednik: Dra{ko Dragutinovi}; urednik: Qiqana Drobwak,
Tehni~ki urednik: Dino Mu{ki}; Telefon: 033/714-956
@iro ra~un: 840-6640-93
[tampa: Grafokarton - Prijepoqe, tel: 033/710-009

