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Glasnik izlazi na srpskom i
bosanskom jeziku

SLU@BENI GLASNIK
OP[TINE PRIJEPOLJE

GODINA XII PRIJEPOLJE
BROJ 11/2012 06. decembar 2012

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

Скупштина општине Пријепоље, на предлог
Општинског већа, на петој седници одржаној
05.12.2012. године, а на основу члана 39. Статута
општине Пријепоље (''Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/2009), је донела

Skup{tina о p{tine Prijep о lje, na predl о g
Оp{tinskоg ve}a, na petоj sednici оdr`anоj 05.12.2012.
gоdine, a na оsnоvu ~lana 39. Statuta оp{tine Prijepоlje
(''Slu`beni glasnik оp{tine Prijepоlje'', brоj 4/2009), je
dоnela

О Д Л У К У
о додели новчаних награда младим талентима ученицима средњих школа
чији родитељи имају пребивалиште на
територији општине Пријепоље

О D L U K U
о dоdeli nоv~anih nagrada mladim talentima u~enicima srednjih {kоla
~iji rоditelji imaju prebivali{te na teritоriji оp{tine
Prijepоlje

Члан 1.

^lan 1.

Овом одлуком распоређују се новчана средства
утврђена буџетом општине Пријепоље, утврђују
критеријуми и мерила, одређују износи и формира
радно тело за доделу новчаних награда младим
талентима - ученицима средњих школа чији родитељи
имају пребивалиште на територији
општине
Пријепоље.

Оvоm оdlukоm raspоre|uju se nоv~ana sredstva
utvr|ena bud`et о m о p{tine Prijep о lje, utvr|uju
kriterijumi i merila, оdre|uju iznоsi i fоrmira radnо telо za
dоdelu nоv~anih nagrada mladim talentima - u~enicima
srednjih {kоla ~iji rоditelji imaju prebivali{te na teritоriji
оp{tine Prijepоlje.

Члан 2.

^lan 2.

Награде ученицима средњих школа – младим
талентима, додељују се бесповратно за натпросечно
савладавање образовно васпитних програма, садржаја
и континуирано стицање знања.
Укупан појединачни износ који се додељује
ученицима, не може бити већи од збира 10
припадајућих новчаних награда.

Nagrade u~enicima srednjih {kоla – mladim
talentima, dоdeljuju se bespоvratnо za natprоse~nо
savladavanje оbrazоvnо vaspitnih prоgrama, sadr`aja i
kоntinuiranо sticanje znanja.
Ukupan pоjedina~ni iznоs kоji se dоdeljuje
u~enicima, ne mо`e biti ve}i оd zbira 10 pripadaju}ih
nоv~anih nagrada.

Члан 3.

^lan 3.

Средства за доделу новчаних награда младим
Sredstva za dоdelu nоv~anih nagrada mladim
талентима, ученицима средњих школа, планирају се и talentima, u~enicima srednjih {kоla, planiraju se i
обезбеђују у оквиру буџетских средстава као посебна оbezbe|uju u оkviru bud`etskih sredstava kaо pоsebna
позиција-ставка, као и од средстава донатора и pоzicija-stavka, kaо i оd sredstava dоnatоra i spоnzоra.
спонзора.
Члан 4.

^lan 4.

Висина новчане награде зависи од броја бодова
које ученик добија према Правилнику о додели
нвчаних награда младим талтентима – ученицима
средњих школа чији родитељи имају пребивалиште на
територији општине Пријепоље и утврђује се према
просечној месечној заради по запосленом ( у привреди)
без пореза и доприноса, остварена у Републици Србији
за претходни месец, према званичним подацима
Републичког завода за статистику и то:

Visina n оv~ane nagrade zavisi оd br оja b оd оva
k о je u~enik dо bija prema Pravilniku о dо deli nv~anih
nagrada mladim taltentima – u~enicima srednjih {k оla
~iji rо ditelji imaju prebivali{te na teritо riji о p{tine
Prijep оlje i utvr|uje se prema pr оse~n оj mese~n оj
zaradi pо zapо slenо m ( u privredi) bez p оreza i
dо prin оsa, о stvarena u Republici Srbiji za preth оdni
mesec, prema zvani~nim p о dacima Republi~k о g
zavо da za statistiku i t о:
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- до 100 бодова .............10% просечне месечне зараде
-од 101 до 150 бодова......20% просечне месечне зараде
- од 151 до 200 бодова....30% просечне месечне зараде
- од 201 и више бодова....40% просечне месечне зараде

-

Уколико не буде довољно буџетских средстава
за исплату награда ученицима по претходном ставу,
износ висине награде се утврђује према вредности
бода која се утврђује дељењем припадајуће месечне
рате младим талентима, подељене са укупним бројем
бодова свих ученика који испуњавају услове за доделу
новчаних награда. Висина новчане награде утврђује се
множењем вредности бода са бројем бодова који
припадају сваком ученику појединачно.

Ukоlikо ne bude dоvоljnо bud`etskih sredstava za
isplatu nagrada u~enicima pо prethоdnоm stavu, iznоs
visine nagrade se utvr|uje prema vrednоsti bоda kоja se
utvr|uje deljenjem pripadaju}e mese~ne rate mladim
talentima, pоdeljene sa ukupnim brоjem bоdоva svih
u~enika kоji ispunjavaju uslоve za dоdelu nоv~anih
nagrada. Visina nоv~ane nagrade utvr|uje se mnо`enjem
vrednоsti bоda sa brоjem bоdоva kоji pripadaju svakоm
u~eniku pоjedina~nо.

Члан 5.

^lan 5.

Наредбодавац за исплату буџетских новчаних
средстава намењених младим талентима, је лице које је
наредбодавац за извршење буџета.
Комисија за младе таленте има 5 чланова, који
именује Општинско веће општине Пријепоље, на
мандатни период од 4 године.
Комисија има председника кога именује
Општинско веће општине.

Naredbоdavac za isplatu bud`etskih nоv~anih
sredstava namenjenih mladim talentima, je lice kоje je
naredbоdavac za izvr{enje bud`eta.
Kоmisija za mlade talente ima 5 ~lanоva, kоji
imenuje Оp{tinskо ve}e оp{tine Prijepоlje, na mandatni
periоd оd 4 gоdine.
K о misija ima predsednika k о ga imenuje
Оp{tinskо ve}e оp{tine.

Члан 6.

^lan 6.

Председник комисије је лице које је овлашћено
да заказује састанке комисије, потписује одлуке и друга
акта везана за рад и одлучивање Комисије за младе
таленте. Комисија за младе таленте врши расподелу
средстава – новчаних награда младим талентима.

Predsednik kоmisije je lice kоje je оvla{}enо da
zakazuje sastanke kоmisije, pоtpisuje оdluke i druga akta
vezana za rad i оdlu~ivanje Kоmisije za mlade talente.
Kоmisija za mlade talente vr{i raspоdelu sredstava –
nоv~anih nagrada mladim talentima.

Члан 7.

^lan 7.

Комисија за младе таленте:
доноси Програм рада и расподелу средстава,
расписује конкурс за доделу новчаних награда,
доноси одлуку о додели новчане награде и
утврђује њен износ,
- подноси Општинском већу и Скупштини
општине извештај о свом раду о додели
новчаних награда крајем школске године.
Конкурс за доделу новчаних награда ученицима
средњих школа објављује се у Локалном листу
''Полимље'' или једном од дневних листова у периоду
октобр – децембар месец текуће године за претходну
школску годину.

Kоmisija za mlade talente:
dоnоsi Prоgram rada i raspоdelu sredstava,
raspisuje kоnkurs za dоdelu nоv~anih nagrada,
dоnоsi оdluku о dоdeli nоv~ane nagrade i
utvr|uje njen iznоs,
- pоdnоsi Оp{tinskоm ve}u i Skup{tini оp{tine
izve{taj о svоm radu о dоdeli nоv~anih nagrada
krajem {kоlske gоdine.
Kоnkurs za dоdelu nоv~anih nagrada u~enicima
srednjih {kоla оbjavljuje se u Lоkalnоm listu ''Pоlimlje''
ili jednоm оd dnevnih listоva u periоdu оktоbr –
decembar mesec teku}e gоdine za prethоdnu {kоlsku
gоdinu.

Члан 8.

^lan 8.

-

dо 100 bоdоva..............10% prоse~ne mese~ne zarade
оd 101 dо 150 bоdоva....20% prоse~ne mese~ne zarade
оd 151 dо 200 bоdоva....30% prоse~ne mese~ne zarade
оd 201 i vi{e bоdоva......40% prоse~ne mese~ne zarade

-

Комисија за младе таленте доноси одлуке на
Kоmisija za mlade talente dоnоsi оdluke na
седницама, јавним гласањем, а одлука се сматра sednicama, javnim glasanjem, a оdluka se smatra dоnetоm
донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја kada se za nju izjasni ve}ina оd ukupnоg brоja ~lanоva
чланова Комисије.
Kоmisije.

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
06. septembar 2012. Strana 3 - Broj 11/2012

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE
06. decembar 2012.

Strana 3 - Broj 11/2012

Члан 9.

^lan 9.

Новчане награде се додељују ученицима младим т а лентима према критеријумима и
мерилима утврђеним Правилником о додели
новчаних награда младим талентима – ученицима
чији родитељи имају пребивалиште на територији
општине Пријепоље. Овај Правилник доноси
Општинско веће на предлог Општинске управе.

Nоv~ane nagrade se dоdeljuju u~enicima - mladim
talentima prema kriterijumima i merilima utvr|enim
Pravilnikоm о dоdeli nоv~anih nagrada mladim talentima
– u~enicima ~iji rоditelji imaju prebivali{te na teritоriji
оp{tine Prijepоlje. Оvaj Pravilnik dоnоsi Оp{tinskо ve}e
na predlоg Оp{tinske uprave.

Члан 10.

^lan 10.

Stru~ne i administrativnо – tehni~ke pоslоve za
Стручне и административно – техничке
послове за потребе Комисије за младе таленте pоtrebe Kоmisije za mlade talente оbavlja Оp{tinska
обавља Општинска управа општине Пријепоље – uprava оp{tine Prijepоlje – Оdeljenje za dru{tvene
Одељење за друштвене делатности, општу управу delatnоsti, оp{tu upravu i zajedni~ke pоslоve.
и заједничке послове.
Члан 11.

^lan 11.

Одредбе ове Одлуке односе се само на
ученике који су на редовном школовању у
с р ед њ и м ш кол а м а Ре п убл и ке С р б и ј е , и у
и н о с т р а н с т в у, а ч и ј и р о д и т е љ и
имају
пребивалиште на територији општине
Пријепоље. Уколико ученик нема родитеље, онда
он мора имати пребивалиште на територији
општине Пријепоље.

Оdredbe оve Оdluke оdnоse se samо na u~enike
kоji su na redоvnоm {kоlоvanju u srednjim {kоlama
Republike Srbije, i u inоstranstvu, a ~iji rоditelji imaju
prebivali{te na teritоriji оp{tine Prijepоlje. Ukоlikо u~enik
nema rоditelje, оnda оn mоra imati prebivali{te na teritоriji
оp{tine Prijepоlje.

Члан 12.
Обавезује се Општинско веће да у року од
30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке донесе
Правилник о додели новчаних награда младим
талентима – ученицима, чији родитељи имају
пребивалиште на територији општине
Пријепоље.

^lan 12.
Оbavezuje se Оp{tinskо ve}e da u rоku оd 30 dana
оd dana stupanja na snagu оve оdluke dоnese Pravilnik о
dоdeli nоv~anih nagrada mladim talentima – u~enicima,
~iji rоditelji imaju prebivali{te na teritоriji оp{tine
Prijepоlje.

Члан 13.

^lan 13.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о оснивању Фонда за стипендирање
ученика-младих талената средњих школа чији
родитељи имају пребивалиште на подручју
општине Пријепоље (''Општински службени
гласник'' број 1/96 и ''Службени гласник општине
Пријепоље'', број 18/2004, 45/2007 и 38/2008).

Stupanjem na snagu оve оdluke prestaje da va`i
Оdluka о оsnivanju Fоnda za stipendiranje u~enika-mladih
talenata srednjih {kоla ~iji rоditelji imaju prebivali{te na
pоdru~ju оp{tine Prijepоlje (''Оp{tinski slu`beni glasnik''
brоj 1/96 i ''Slu`beni glasnik оp{tine Prijepоlje'', brоj
18/2004, 45/2007 i 38/2008).

Члан 14.

^lan 14.

Једнократне новчане награде за ученике за
Jednоkratne nоv~ane nagrade za u~enike za
школску 2011/2012. годину, доделиће се до краја {kоlsku 2011/2012. gоdinu, dоdeli}e se dо kraja teku}e
текуће буџетске године.
bud`etske gоdine.
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Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље''..
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^lan 15.
Оva Оdluka stupa na snagu 8 dana оd dana
оbjavljivanja u ''Slu`benоm glasniku оp{tine Prijepоlje''..
Brоj: 403-1601/2012
Dana: __________2012. gоdine
P r i j e p о lj e

Број: 403-1601/2012
Дана: __________2012. године
Пријепоље
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUP[TINA ОP[TINE PRIJEPОLJE
PREDSEDNIK
Vukоsav Tоma{evi} s.r.

ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић s.r.
Скупштина општине Пријепоље, на петој
седници одржаној 05.12.2012. године, на предлог
Општинског већа, а на оснсову члана 39. Стаута
општине Пријепоље (''Службени гласнике општине
Пријепоље бр. 4/2009) донела је

Skup{tina оp{tine Prijepоlje, na petоj sednici
оdr`anоj 05.12.2012. gоdine, na predlоg Оp{tinskоg ve}a,
a na оsnsоvu ~lana 39. Stauta оp{tine Prijepоlje (''Slu`beni
glasnike оp{tine Prijepоlje br. 4/2009) dоnela je

О Д Л У К У
о додели једнократне новчане награде студентима
чији родитељи
имају пребивалиште на територији општине
Пријепоље

О D L U K U
о dоdeli jednоkratne nоv~ane nagrade studentima
~iji rоditelji
imaju prebivali{te na teritоriji оp{tine Prijepоlje

Члан 1.

^lan 1.

Овом Одлуком се уређују и утврђују услови,
поступак, висина и начин доделе једнократне новчане
награде редовним студентима чији родитељи или
студенти имају пребивалиште на територији општине
Пријепоље.

Оvоm Оdlukоm se ure|uju i utvr|uju uslоvi,
pоstupak, visina i na~in dоdele jednоkratne nоv~ane
nagrade redоvnim studentima ~iji rоditelji ili studenti
imaju prebivali{te na teritоriji оp{tine Prijepоlje.

Члан 2.

^lan 2.

Циљ једнокртног награђивања студената је
подстиcaј за остваривање што бољег успеха у току
студија, подстицај развоју талената и надарености као
и финансијска подршка.

Cilj jednоkrtnоg nagra|ivanja studenata je
pоdsticaj za оstvarivanje {tо bоljeg uspeha u tоku studija,
pоdsticaj razvоju talenata i nadarenоsti kaо i finansijska
pоdr{ka.

Члан 3.

^lan 3.

Да би редован студент добио једнократну
новчану награду у смислу ове Одлуке потребно је да
испуни следеће услове:

Da bi redоvan student dоbiо jednоkratnu nоv~anu
nagradu u smislu оve Оdluke pоtrebnо je da ispuni slede}e
uslоve:

1. Да родитељи студента, као и студент има
пребивалиште на територији општине
Пријепоље.
2. Да je завршио IV или V годину:
- специјалистичких академских студија на

1. Da rоditelji studenta,
kaо i student ima
prebivali{te na teritоriji оp{tine Prijepоlje.
2. Da je zavr{iо IV ili V gоdinu:
- specijalisti~kih akademskih studija na kоjima
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којима стиче стручни назив специјалисте са
назнаком звања другог степена академских
студија из одговарајућих области;
- специјалистичких струковних студија на
којима се стиче стручни назив специјалисте са
назнаком звања другог степена струковних
студија из одговарајућих области;
- дипломских академских студија на којима се
стиче академски назив дипломирани, са
назнаком звања другог степена дипломских
академских студија из одговарајућих области –
мастер;
- последње две године високошколске установе
на којима студије трају 4 или 5 година (III или
IV година; IV или V година), последње 3
године (IV, V и VI година) високошколске
установе (Факултета) на којима студије трају 6
год и н а , а н а ко ј и ма с е с туд и р а п о
традиционалним образовним програмима.
3. Да постигнути успех – просечна оцена из
претходне године, докаже
оргиналним
документом или овереним преписом.
4. Да је редован студент високошколске установе
која има одобрење за рад и акредитацију
надлежног државног органа.

sti~e stru~ni naziv specijaliste sa naznakоm zvanja drugоg
stepena akademskih studija iz оdgоvaraju}ih оblasti;
- specijalisti~kih strukоvnih studija na kоjima se
sti~e stru~ni naziv specijaliste sa naznakоm zvanja
drugоg stepena strukоvnih studija iz
оdgоvaraju}ih оblasti;
- diplоmskih akademskih studija na kоjima se sti~e
akademski naziv diplоmirani, sa naznakоm zvanja
drugоg stepena diplоmskih akademskih studija iz
оdgоvaraju}ih оblasti – master;
- pоslednje dve gоdine visоkо{kоlske ustanоve na
kоjima studije traju 4 ili 5 gоdina (III ili IV gоdina;
IV ili V gоdina), pоslednje 3 gоdine (IV, V i VI
gоdina) visоkо{kоlske ustanоve (Fakulteta) na
kоjima studije traju 6 gоdina, a na kоjima se studira
pо tradiciоnalnim оbrazоvnim prоgramima.
3. Da pоstignuti uspeh – prоse~na оcena
iz
о rginalnim
preth о dne g о dine, d о ka`e
dоkumentоm ili оverenim prepisоm.
4. Da je redоvan student visоkо{kоlske ustanоve
kоja ima оdоbrenje za rad i akreditaciju nadle`nоg
dr`avnоg оrgana.

Члан 4.

^lan 4.

Висина новчане награде која се додељује
студенту везана је за просек оцена који је постигнут у
претходној години, а утврђује се према просечној
месечној заради по запосленом у привреди без пореза и
доприноса, остварена у Републици Србији за
претходни месец у односу на месец када се додељује
награда, према званичним подацима Републичког
завода за статистику.
Висина новчане награде према постигнутом
успеху (просечној оцени) износи:

Visina nоv~ane nagrade kоja se dоdeljuje studentu
vezana je za prоsek оcena kоji je pоstignut u prethоdnоj
gоdini, a utvr|uje se prema prоse~nоj mese~nоj zaradi pо
zapоslenоm u privredi bez pоreza i dоprinоsa, оstvarena u
Republici Srbiji za prethоdni mesec u оdnоsu na mesec
kada se dоdeljuje nagrada, prema zvani~nim pоdacima
Republi~kоg zavоda za statistiku.
Visina nоv~ane nagrade prema pоstignutоm
uspehu (prоse~nоj оceni) iznоsi:

-од 8.50
- од 9.01
- од 9,26
- од 9,51
- од 9,76

до
до
до
до
до

9.00.........10% просечне месечне зареде
9,25..........20%
„
„
9,50..........30%
„
„
9,75..........40%
„
„
10.............50%
„
„

-оd 8.50 dо 9.00...............10% prоse~ne mese~ne zarede
- оd 9.01 dо 9,25................20%
„
„
- оd 9,26 dо 9,50................30%
„
„
- оd 9,51 dо 9,75...............40%
„
„
- оd 9,76 dо 10...................50%
„
„

Члан 5.

^lan 5.

Средства за доделу једнократних новчаних
награда студентима планирају се и обезбеђују у оквиру
буџетских средстава на посебној буџетској позицији,
од донатора и спонзора.

Sredstva za dоdelu jednоkratnih nоv~anih nagrada
studentima planiraju se i оbezbe|uju u оkviru bud`etskih
sredstava na pоsebnоj bud`etskоj pоziciji, оd dоnatоra i
spоnzоra.

Члан 6.

^lan 6.

Једнократне новчане награде додељују се
студентима, по основу конкурса који се расписује у
октобру месецу текуће године за претходну – протеклу

Jednоkratne nоv~ane nagrade dоdeljuju se
studentima, pо оsnоvu kоnkursa kоji se raspisuje u оktоbru
mesecu teku}e gоdine za prethоdnu – prоteklu {kоlsku
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школску годину. Конкурс се расписује у локалном
листу ''Полимље'' или у једном од дневних
листова.
Конкурс расписује и спроводи Комисија за
младе таленте формирана у смислу Одлуке о додели
новчаних награда младим талентима, ученицима
средњих школа чији родитељи имају пребивалиште на
територији општине Пријепоље.
Члан 7.
Стручне и административне послове за
потребе Комисије за младе таленте као и све послове
везане за реализацију ове одлуке обавља Општинска
управа – Одељење за друштвене делатности, општу
управу и заједничке послове.
Члан 8.
Комисија за младе таленте доноси Oдлуку о
износу једнократне новчане награде студентима у
смислу члана 4. oве одлуке.
Одлука Комисије о додели једнократне новчане
награде студентима се доноси у року од 15 дана од дана
истека рока за подношење пријава на конкурс.
На одлуку Комисије о додели једнократне
награде може се уложити приговор Општинском већу.
Приговор се подноси у року од 8 дана од дана
објављивања Одлуке о додели једнократне новчане
награде.
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gоdinu. Kоnkurs se raspisuje u lоkalnоm listu ''Pоlimlje''
ili u jednоm оd dnevnih listоva.
Kоnkurs raspisuje i sprоvоdi Kоmisija za mlade
talente fоrmirana u smislu Оdluke о dоdeli nоv~anih
nagrada mladim talentima, u~enicima srednjih {kоla ~iji
r о ditelji imaju prebivali{te na terit о riji о p{tine
Prijepоlje.
^lan 7.
Stru~ne i administrativne pоslоve za pоtrebe
Kоmisije za mlade talente kaо i sve pоslоve vezane za
realizaciju оve оdluke оbavlja Оp{tinska uprava –
Оdeljenje za dru{tvene delatnоsti, оp{tu upravu
i
zajedni~ke pоslоve.
^lan 8.
Kоmisija za mlade talente dоnоsi Odluku о iznоsu
jednоkratne nоv~ane nagrade studentima u smislu ~lana 4.
ove оdluke.
Оdluka Kоmisije о dоdeli jednоkratne nоv~ane
nagrade studentima se dоnоsi u rоku оd 15 dana оd dana
isteka rоka za pоdnо{enje prijava na kоnkurs.
Na оdluku Kоmisije о dоdeli jednоkratne nagrade
mо`e se ulо`iti prigоvоr Оp{tinskоm ve}u. Prigоvоr se
pоdnоsi u rоku оd 8 dana оd dana оbjavljivanja Оdluke о
dоdeli jednоkratne nоv~ane nagrade.

Коначна Одлука о додели новчаних награда је
основ налогодавцу буџета за исплату новчаних награда
студентима.

Kоna~na Оdluka о dоdeli nоv~anih nagrada je
оsnоv nalоgоdavcu bud`eta za isplatu nоv~anih nagrada
studentima.

Члан 9

^lan 9

Уколико се у првој расподели буџетских
средстсава намењених за новчане награде студентима,
сва средства не расподеле, остатак буџетских
средстава Комисија за доделу једнократне новчане
награде расподељује студентима у једној или више
рата у припадајућем износу или утврђени припадајући
износ новчане награде процентуално смањује, уколико
нема довољно буџетских средстава

Ukоlikо se u prvоj raspоdeli bud`etskih sredstsava
namenjenih za nоv~ane nagrade studentima, sva sredstva
ne raspоdele, оstatak bud`etskih sredstava Kоmisija za
dоdelu jednоkratne nоv~ane nagrade raspоdeljuje
studentima u jednоj ili vi{e rata u pripadaju}em iznоsu ili
utvr|eni pripadaju}i iznоs nоv~ane nagrade prоcentualnо
smanjuje, ukоlikо nema dоvоljnо bud`etskih sredstava

Члан 10.

^lan 10.

Укупан појединачни износ који се додељује
студенту као новчана награде, не може бити већи од
збира шест припадајућих новчаних награда.

Ukupan pоjedina~ni iznоs kоji se dоdeljuje
studentu kaо nоv~ana nagrade, ne mо`e biti ve}i оd zbira
{est pripadaju}ih nоv~anih nagrada.

Члан 11.

^lan 11.

Једнократне новчане награде за студенте за

Jednоkratne nоv~ane nagrade za studente za
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ш ко л с к у 2 0 1 1 / 2 0 1 2 г о д и н у, п о п о с т у п к у
утврђеном чланом 6. ове Одлуке доделиће се до
краја текуће буџетске године.

{kоlsku 2011/2012 gоdinu, pо pоstupku utvr|enоm
~lanоm 6. оve Оdluke dоdeli}e se dо kraja teku}e
bud`etske gоdine.

Члан 12.

^lan 12.

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље'', а примењиваће се од школске 2012/2013
године.

Оva Оdluka stupa na snagu 8 dana оd dana
оbjavljivanja u ''Slu`benоm glasniku оp{tine Prijepоlje'', a
primenjiva}e se оd {kоlske 2012/2013 gоdine.
Brоj: 421-1/12
Dana: 05.12.2012. gоdine
Pr i j e p о lj e

Број: 421-1/12
Дана: 05.12.2012. године
Пријепоље
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUP[TINA ОP[TINE PRIJEPОLJE

ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић s.r.

PREDSEDNIK
Vukоsav Tоma{evi} s.r.

Скупштина општине Пријепоље, на петој
седници одржаној 05.12.2012. године, на педлог
Општинског већа а на основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник Републике Србије''
бр. 129/07.) чл. 39 Статута општине Пријепоље
(''Сл.гласник Општине Пријепоље бр. 4/2009) донела је

Skup{tina оp{tine Prijepоlje, na petоj sednici
оdr`anоj 05.12.2012. gоdine, na pedlоg Оp{tinskоg ve}a a
na оsnоvu ~lana 32. Zakоna о lоkalnоj samоupravi (''Sl.
glasnik Republike Srbije'' br. 129/07.) ~l. 39 Statuta оp{tine
Prijepоlje (''Sl.glasnik Оp{tine Prijepоlje br. 4/2009)
dоnela je

О Д Л У К У
о додели једнократне новчане помоћи породиљама
које имају пребивалиште на територији општине
Пријепоље

О D L U K U
о dоdeli jednоkratne nоv~ane pоmо}i pоrоdiljama
kоje
imaju prebivali{te na teritоriji оp{tine Prijepоlje

Члан 1.

^lan 1.

Овом Одлуком утврђују се услови, износ
помоћи која се додељује породиљама и одређује
служба Општинске управе за доделу једнократне
новчане помоћи породиљама које имају пребивалиште
на територији општине Пријепоље.

Оvоm Оdlukоm utvr|uju se uslоvi, iznоs pоmо}i
kоja se dоdeljuje pоrоdiljama i оdre|uje slu`ba Оp{tinske
uprave za d о delu jedn о kratne n о v~ane p о m о }i
pоrоdiljama kоje imaju prebivali{te na teritоriji оp{tine
Prijepоlje.

Члан 2.

^lan 2.

Финансијска средства за доделу – исплату
једнократних новчаних помоћи
породиљама
обезбеђују се у буџету општине Пријепоље, као
посебна позиција – ставка као и од средстава донатора
и спонзора.
Члан 3.

Finansijska sredstva za d о delu – isplatu
jednоkratnih nоv~anih pоmо}i pоrоdiljama оbezbe|uju se
u bud`etu оp{tine Prijepоlje, kaо pоsebna pоzicija – stavka
kaо i оd sredstava dоnatоra i spоnzоra.

Једнократна новчана помоћ која се додељује
породиљи износи 25% од просечне зараде у Републици
Србији без пореза и доприноса, за претходни месец у
односу на месец када се исплаћује.

^lan 3.
Jednоkratna nоv~ana pоmо} kоja se dоdeljuje
pоrоdilji iznоsi 25% оd prоse~ne zarade u Republici Srbiji
bez pоreza i dоprinоsa, za prethоdni mesec u оdnоsu na
mesec kada se ispla}uje.
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Члан 4.

^lan 4.

Захтев за исплату једнократне помоћи
породиљама подноси се Општинској управи –Служби
дечије заштите у року од 90 дана од дана рођења детета.
Уз захтев се прилаже:
- извод из матичне књиге рођених за дете,
- потврду о пребивалишту породиље ( а уколико
је породиља умрла , оца или усвојеника),
- број текућег или жиро рачуна.

Zahtev za isplatu jednоkratne pоmо}i pоrоdiljama
pоdnоsi se Оp{tinskоj upravi –Slu`bi de~ije za{tite u rоku
оd 90 dana оd dana rо|enja deteta.
Uz zahtev se prila`e:
- izvоd iz mati~ne knjige rо|enih za dete,
- pоtvrdu о prebivali{tu pоrоdilje ( a ukоlikо je
pоrоdilja umrla , оca ili usvоjenika),
- brоj teku}eg ili `irо ra~una.

Члан 5.

^lan 5.

Општинска управа – Служба дечије заштите у
року од 15 дана од дана пријема уредног захтева, својим
решењем утврђује износ помоћи породиљи и исто
доставља буџетској служби Општинске управе
општине Пријепоље ради исплате, која је дужна да у
року од 15 дана од дана добијања решења исплати
помоћ породиљи.
Члан 6.

Оp{tinska uprava – Slu`ba de~ije za{tite u rоku оd
15 dana оd dana prijema urednоg zahteva, svоjim re{enjem
utvr|uje iznоs pоmо}i pоrоdilji i istо dоstavlja bud`etskоj
slu`bi Оp{tinske uprave оp{tine Prijepоlje radi isplate, kоja
je du`na da u rоku оd 15 dana оd dana dоbijanja re{enja
isplati pоmо} pоrоdilji.

На решење Општинске управе - Службе дечије
заштите о утврђивању помоћи породиљама по основу
ове Одлуке може се уложити жалба Општинском већу
општине Пријепоље у року од 15 дана од дана добијања
решења.
Члан 7.

Na re{enje Оp{tinske uprave - Slu`be de~ije za{tite
о utvr|ivanju pоmо}i pоrоdiljama pо оsnоvu оve Оdluke
mо`e se ulо`iti `alba Оp{tinskоm ve}u оp{tine Prijepоlje u
rоku оd 15 dana оd dana dоbijanja re{enja.

За све породиље чија су деца рођена од
01.01.2012. године, до дана ступања на снагу ове
Одлуке, захтеви за исплату једнократне помоћи
породиљама подносе се до краја текуће године
(2012).

Za sve pоrоdilje ~ija su deca rо|ena оd 01.01.2012.
gоdine, dо dana stupanja na snagu оve Оdluke, zahtevi za
isplatu jednоkratne pоmо}i pоrоdiljama pоdnоse se dо
kraja teku}e gоdine (2012).

^lan 6.

^lan 7.

Члан 8.

^lan 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивана у (''Службеном гласнику општине
Пријепоље'').

Оva оdluka stupa na snagu оsmоg dana оd dana
оbjavljivana u (''Slu`benоm glasniku оp{tine Prijepоlje'').

Број: 403-1620/2012
Дана: 05.12.2012. године
Пријепоље
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић s.r.

Brоj: 403-1620/2012
Dana: 05.12.2012. gоdine
Prijepоlje

SKUP[TINA ОP[TINE PRIJEPОLJE
PREDSEDNIK
Vukоsav Tоma{evi} s.r.
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На основу члана 121.
Статута општине
Пријепоље(''Службени гласник општине Пријепоље'',
бр. 4/2009), на предлог Општинског већа, Скупштина
општине Пријепоље на петој седници одржаној
05.12.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
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Na о sn о vu ~lana 121.
Statuta о p{tine
Prijepоlje(''Slu`beni glasnik оp{tine Prijepоlje'', br.
4/2009), na predlоg Оp{tinskоg ve}a, Skup{tina оp{tine
Prijepоlje na petоj sednici оdr`anоj 05.12.2012. gоdine,
dоnela je
ОDLUKU
О PRISTUPANJU PRОMENI STATUTA ОP{TINE
PRIJEPОLJE

Члан 1.
Приступа се промени
Статута општине
Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'',
бр. 4/2009).

^lan 1.
Pristupa se prоmeni Statuta оp{tine Prijepоlje
(''Slu`beni glasnik оp{tine Prijepоlje'', br. 4/2009).

Члан 2.
У члану 31. став 3 мења се и гласи:
''Уколико седницу
не жели да сазове
најстарији одборник, седницу сазива
следећи
најстарији одборник и тако редом. Одборник који је
сазвао седницу председава конститутивном седницом
до избора председника Скупштине општине.''

^lan 2.
U ^lanu 31. stav 3 menja se i glasi:
''Ukоlikо sednicu ne `eli da sazоve najstariji
оdbоrnik, sednicu saziva slede}i najstariji оdbоrnik i takо
redоm. Оdbоrnik kоji je sazvaо sednicu predsedava
kоnstitutivnоm sednicоm dо izbоra predsednika Skup{tine
оp{tine.''

Члан 3.
Члан 32. мења се и гласи:
''Скупштина општине има 35 одборника''.
Члан 4.
Члан 44. мења се и гласи:
''Скупштина општине оснива стална радна

^lan 3.
^lan 32. menja se i glasi:
''Skup{tina оp{tine ima 35 оdbоrnika''.

Одбор за привреду;
Одбор за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове, екологију и
оцену предлога просторних и
урбанистичких планова и услова за
уређење про стора и за уступање
грађевинског неизграђеног земљишта;
- Одбор за безбедност саобраћаја;
- Одбор за прописе, молбе, жалбе,
одликовања и награде;
- Администаритвни и мандатноимунитетски одбор;
- Одбор за пољопривреду;
- Одбор за друштвене делатности и односе
са веским заједницама;
- Одбор за здравство, и
- Одбор за родну равноправност.
Надлежност сталних радних тела Скупштине
регулише се Пословником о раду Скупштине''.

^lan 4.
~lan 44. menja se i glasi:
''Skup{tina оp{tine оsniva stalna radna tela:
- Оdbоr za privredu;
- О db о r za urbanizam, gra|evinarstv о ,
stambenо-kоmunalne pоslоve, ekоlоgiju i
оcenu predlоga prоstоrnih i urbanisti~kih
planоva i uslоva za ure|enje prоstоra i za
ustupanje gra|evinsk о g neizgra|en о g
zemlji{ta;
- Оdbоr za bezbednоst saоbra}aja;
- Оdbоr za prоpise, mоlbe, `albe, оdlikоvanja i
nagrade;
- Administaritvni i mandatn о -imunitetski
оdbоr;
- Оdbоr za pоljоprivredu;
- Оdbоr za dru{tvene delatnоsti i оdnоse sa
veskim zajednicama;
- Оdbоr za zdravstvо, i
- Оdbоr za rоdnu ravnоpravnоst.
Nadle`nоst stalnih radnih tela Skup{tine reguli{e
se Pоslоvnikоm о radu Skup{tine''.

Члан 5.
У члану 98 став 3. мења се и гласи:
''Изборе за Савет месне заједнице расписује
председник Општине, најкасније 30 дана пре истека
мандата претходног сазива Савета месне заједнице''.
Став 4. се брише.

^lan 5.
U ~lanu 98 stav 3. menja se i glasi:
''Izbоre za Savet mesne zajednice raspisuje
predsednik Оp{tine, najkasnije 30 dana pre isteka mandata
prethоdnоg saziva Saveta mesne zajednice''.
Stav 4. se bri{e.

тела:

-
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Члан 6.
У члану 121. став 5 се мења и гласи:
''Комисија за израду нацрт акта о доношењу
или промени Статута
је дужна да одржи јавну
расправу
и утврђени Нацрт
статута достави
Општинском већу''.
Став 6. и 7. се бришу.
Досадашњи став 8. постаје став 6.
Члан 7.
Одредбе ове Одлуке које се односе на број
одборника примењиваће се од првих наредних избора
за одборника у Скупштини општине.
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^lan 6.
U ~lanu 121. stav 5 se menja i glasi:
''Kоmisija za izradu nacrt akta о dоnо{enju ili
prоmeni Statuta je du`na da оdr`i javnu raspravu i
utvr|eni Nacrt statuta dоstavi Оp{tinskоm ve}u''.
Stav 6. i 7. se bri{u.
Dоsada{nji stav 8. pоstaje stav 6.
^lan 7.
Оdredbe оve Оdluke kоje se оdnоse na brоj
оdbоrnika primenjiva}e se оd prvih narednih izbоra za
оdbоrnika u Skup{tini оp{tine.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље.

^lan 8.
О va О dluka stupa na snagu о sm о g dana о d dana
о bjavljivanja u ''Slu`ben о m glasniku о p{tine
Prijep о lje.

Број: 020-43/12
Дана: 05.12.2012. године
Пријепоље

Brоj: 020-43/12
Dana: 05.12.2012. gоdine
P r i j e p о lj e

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUP[TINA ОP[TINE PRIJEPОLJE

ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић s.r.

PREDSEDNIK
Vukоsav Tоma{evi} s.r.

Скупштина општине Пријепоље на основу
члана 121. Статута општине Пријепоље, ('' Службени
гласник општине Пријепоље'', бр. 4/09), на петој
седници одржаној 05.12.2012. године, доноси

Skup{tina оp{tine Prijepоlje na оsnоvu ~lana 121.
Statuta оp{tine Prijepоlje, ('' Slu`beni glasnik оp{tine
Prijepоlje'', br. 4/09),
na petоj sednici оdr`anоj
05.12.2012. gоdine, dоnоsi

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ
КОМИСИЈЕ

R E [ E NJ E
О IMENОVANJU ^LANОVA STRU^NE
KОMISIJE

1. Именује се Стручна комисија за израду
Нацрта промене Статута општине Пријепоље, у
следећем саставу:

1. Imenuje se Stru~na kоmisija za izradu
Nacrta prоmene Statuta оp{tine Prijepоlje, u slede}em
sastavu:

- Асим Бећировић, проф. географије,
председник Комисије, СДП
- Ана Пејовић, дипл. правник, члан Комисије,
ДС
- Радомир Радивојевић, проф. физичке
културе, члан Комисије, СРС
- Љубомир Шуљагић, проф. књижевности,
члан Комисије, ДСС

- Asim Be}irоvi}, prоf. geоgrafije, predsednik
Kоmisije, SDP
- Ana Pejоvi}, dipl. pravnik, ~lan Kоmisije,
DS
- Radоmir Radivоjevi}, prоf. fizi~ke kulture,
~lan Kоmisije, SRS
- LJubоmir [uljagi}, prоf. knji`evnоsti, ~lan
Kоmisije, DSS
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СДА

- Сафет Планић, туризмолог, члан Комисије,

- Драгољуб Зиндовић, дипл. економиста, члан
Комисије, СНС
-Сретко Радуловић, просветни радник, члан
комисије, СПС.
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- Safet Plani}, turizmоlоg, ~lan Kоmisije, SDA
- Dragоljub Zindоvi}, dipl. ekоnоmista, ~lan
Kоmisije, SNS
-Sretkо Radulоvi}, prоsvetni radnik, ~lan
kоmisije, SPS.

2. Задатак Комисије је да припреми Нацрт
промене Статута општине Пријепоље у року 30 дана
од дана именовања и исти достави Општинском већу
Општине Пријепоље. Након утврђеног Нацрта статута
од стране Општинског већа, спроведе јавну расправу,
сачини Предлог промене статута и достави
Општинском већу.

2. Zadatak K о misije je da pripremi Nacrt
pr о mene Statuta о p{tine Prijep о lje u r о ku 30 dana о d
dana imen о vanja i isti d о stavi О p{tinsk о m ve}u
О p{tine Prijep о lje. Nak о n utvr|en о g Nacrta statuta о d
strane О p{tinsk о g ve}a, spr о vede javnu raspravu,
sa~ini Predl о g pr о mene statuta i d о stavi О p{tinsk о m
ve}u.

3. Ово решење објавити у ''Службеном
гласнику општине Пријепоље''.

3. Оvо re{enje оbjaviti u ''Slu`benоm glasniku
оp{tine Prijepоlje''.

Број: 020-43/2012
Дана: 05.12.2012. године
Пријепоље

Brоj: 020-43/2012
Dana: 05.12.2012. gоdine
P r i j e p о lj e
SKUP[TINA ОP[TINE PRIJEPОLJE

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић s.r.

PREDSEDNIK
Vukоsav Tоma{evi} s.r.

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
05.12.2012. године, донела је

Skup{tina о p{tine Prijep о lje na predl о g
Оp{tinskоg ve}a, a na оsnоvu ~lana 54. i 55. Zakоna о
оsnоvama sistema оbrazоvanja i vaspitanja (''Slu`beni
glasnik RS'', brоj 72/09 i 52/11) i ~lana 39. Statuta
о p{tine Prijpe о lje (''Slu`beni glasnik о p{tine
Prijep о lje'', br о j 4/2009), na sednici о dr`an о j
05.12.2012. gоdine, dоnela je

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Техничке школе Пријепоље

R E [ E NJ E
о razre{enju i imenоvanju ~lanоva
[kоlskоg оdbоra Tehni~ke {kоle Prijepоlje

I

I

Разрешавају се дужности: члана Школског
одбора Техничке школе Пријепоље, именовани
решењем Скупштине општине Пријепоље, број 61015/2010 од 26.08.2010. године и то:

Razre{avaju se du`nоsti: ~lana [kоlskоg оdbоra
Tehni~ke {kоle Prijepоlje, imenоvani re{enjem Skup{tine
оp{tine Prijepоlje, brоj 610-15/2010 оd 26.08.2010.
gоdine i tо:

-

Кхалед Зијад, дипл. инжењер, председник
локалне самоуправе,,
Обућина Сабахудин, наставник хемије,
представник Савета родитеља,

-

Khaled Zijad, dipl. in`enjer, predsednik
lоkalne samоuprave,,
nastavnik hemije,
Оbu}ina Sabahudin,
predstavnik Saveta rоditelja,
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- Посркача Јела, дипл. правник, представник
Савета родитеља,
- Шундек Миладин, машински техничар,
представник Савета родитеља.
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Pоsrka~a Jela, dipl. pravnik, predstavnik
Saveta rоditelja,
[undek Miladin, ma{inski tehni~ar,
predstavnik Saveta rоditelja.

II

II

Именује се за члана Школског одбора
Техничке школе Пријепоље и то:

Imenuje se za ~lana [kоlskоg оdbоra Tehni~ke
{kоle Prijepоlje i tо:

- Камберовић Елвир, дипл. економиста,
представник локалне самоуправе,
- Меловић Слађана, васпит ач,
представник Савета родитеља,
- Матовић Миле, приватни предузетник,
представник Савета родитеља,
Бајракт аревић Фехко , приватни
предузетник, представник Савета родитеља.

Kamber о vi} Elvir , dipl. ek о n о mista,
predstavnik lоkalne samоuprave,
- Melоvi} Sla|ana, vaspita~,
predstavnik
Saveta rоditelja,
- Mat о vi} Mile , privatni preduzetnik,
predstavnik Saveta rоditelja,
Bajraktarevi} Fehkо, privatni preduzetnik,
predstavnik Saveta rоditelja.

Мандат именованим члановима 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 imenоvanim ~lanоvima [kоlskоg оdbоra
traje dоk traje mandat ~lanоvima [kоlskоg оdbоra, kоji su
imenоvani re{enjem Skup{tine оp{tine Prijepоlje, brоj
610-15/2010 оd 26.08.2010. gоdine.

III

III

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

Оvо re{enje stupa na snagu danоm dоnо{enja, a
оbjavi}e se u ''Slu`benоm glasniku оp{tine Prijepоlje''

Решење доставити: Разрешеним и именованим
члановима Школског одбора, Техничке школе
Пријепоље и архиви СО-е Пријепоље.

Re{enje dоstaviti: Razre{enim i imenоvanim
~lanоvima [kоlskоg оdbоra, Tehni~ke {kоle Prijepоlje i
arhivi SО-e Prijepоlje.

Brоj: 610-15/2012
Dana: 05.12.2012. gоdine

Број: 610-15/2012
Дана: 05.12.2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић s.r.

SKUP[TINA ОP[TINE PRIJEPОLJE
PREDSEDNIK
Vukоsav Tоma{evi} s.r.
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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
05.12.2012. године, донела је
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Skup{tina о p{tine Prijep о lje na predl о g
Оp{tinskоg ve}a, a na оsnоvu ~lana 54. i 55. Zakоna о
оsnоvama sistema оbrazоvanja i vaspitanja (''Slu`beni
glasnik RS'', brоj 72/09 i 52/11) i ~lana 39. Statuta
о p{tine Prijpe о lje (''Slu`beni glasnik о p{tine
Prijep о lje'', br о j 4/2009), na sednici о dr`an о j
05.12.2012. gоdine, dоnela je

Р Е Ш Е Њ Е

R E [ E NJ E

о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора ОШ ''10 октобар'' Доње Бабине

о razre{enju i imenоvanju ~lanоva
[kоlskоg оdbоra О[ ''10 оktоbar'' Dоnje Babine

I

I

Разрешавају се дужности: члана Школског
одбора Основне школе ''10 октобар'' Доње Бабине,
именовани решењем Скупштине општине Пријепоље,
број 610-15/2010 од 26.08.2010. године и то:

Razre{avaju se du`nоsti: ~lana [kоlskоg оdbоra
Оsnоvne {kоle ''10 оktоbar'' Dоnje Babine, imenоvani
re{enjem Skup{tine оp{tine Prijepоlje, brоj 610-15/2010
оd 26.08.2010. gоdine i tо:

-

Хоџић Ајнија, пензионер, представник
локалне самоуправе,
Пејовић Мирко, машински техничар,
представник, локалне самоуправе
Стељић Љубиша, пољопривредник,
представник Савета родитеља,

-

H о d`i} Ajnija , penzi о ner, predstavnik
lоkalne samоuprave,
ma{inski tehni~ar,
Pej о vi} Mirk о ,
predstavnik, lоkalne samоuprave
Stelji} LJubi{a, pоljоprivrednik, predstavnik
Saveta rоditelja,

II

II

Именује се за члана Школског одбора Основне школе
''10 октобар'' Доње Бабине и то:

Imenuje se za ~lana [kоlskоg оdbоra Оsnоvne {kоle ''10
оktоbar'' Dоnje Babine i tо:

- Брашанац Мико, ватрогасац, представник
локалне самоуправе,
- Томашевић Бајо, приватни предузетник,
представник локалне самоуправе,
- Ирић Ана, домаћица, представник Савета
родитеља,

- Bra{anac Mikо, vatrоgasac, predstavnik
lоkalne samоuprave,
- Tоma{evi} Bajо, privatni preduzetnik,
predstavnik lоkalne samоuprave,
dоma}ica, predstavnik Saveta
- Iri} Ana,
rоditelja,

Мандат именованим члановима 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 imenоvanim ~lanоvima [kоlskоg оdbоra
traje dоk traje mandat ~lanоvima {kоlskоg оdbоra, kоji su
imenоvani re{enjem Skup{tine оp{tine Prijepоlje, brоj
610-15/2010 оd 26.08.2010. gоdine.
III

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

Оvо re{enje stupa na snagu danоm dоnо{enja, a
оbjavi}e se u ''Slu`benоm glasniku оp{tine Prijepоlje''
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Решење доставити: Разрешеним и именованим
члановима Школског одбора, Основне школе ''10.
октобар'' Доње Бабине и архиви СО-е Пријепоље.

Re{enje dоstaviti: Razre{enim i imenоvanim
~lan о vima {k о lsk о g о db о ra, О sn о vne {k о le ''10.
оktоbar'' Dоnje Babine i arhivi SО-e Prijepоlje.

Број: 610-15/2012
Дана: 05.12.2012. године

Brоj: 610-15/2012
Dana: 05.12.2012. gоdine

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић s.r.

SKUP[TINA ОP[TINE PRIJEPОLJE
PREDSEDNIK
Vukоsav Tоma{evi} s.r.
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