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Besplatan primerak
Glasnik izlazi na srpskom i
bosanskom jeziku

Скупштина општине Пријепоље,на седници одржаној 19.11.2019.године, на основу
члана 46. и 51б. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09,
81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС 98/13 –
одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,31/19 и 37/19),
члана 31. И 32. Правилника о садржини, начину
и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр.
64/2015), члана 42. Статута општине Пријепоље
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број
3/19) и Мишљења Комисије за планове број
69/2019 од дана 17.06.2019.године, донела је

Skupština opštine Prijepolje,na sednici održanoj 19.11.2019.godine, na osnovu
člana 46. i 51b. Zakona o planiranju i izgradnji
(“Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US 98/13 – odluka US,
132/14, 145/14, 83/18,31/19 i 37/19), člana 31. I
32. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade
dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja
(„Sl.glasnik RS“ br. 64/2015), člana 42. Statuta
opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj 3/19) i Mišljenja Komisije za planove
broj 69/2019 od dana 17.06.2019.godine, donela
je

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРИЈЕПОЉЕ И БРОДАРЕВО

ODLUKU
O IZMENI I DOPUNI PLANA
GENERALNE REGULACIJE
PRIJEPOLJE I BRODAREVO

Члан 1.

Član 1.

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

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

Члан 2.

Član 2.

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

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

Члан 3.

Član 3.

Овом одлуком утврђује се оквирна, односно
прелиминарна граница обухвата Плана, а
коначна граница обухвата Плана дефинисаће се
Нацртом плана.
Оквиран обухват Плана чине кат. парцеле
број 2846, 2447/29, 2822/21, 2822/22, 2822/23,
2822/24, 2855, 2822/27, 2822/30, 2806/5 К.О.
Пријепоље.

Ovom odlukom utvrđuje se okvirna, odnosno
preliminarna granica obuhvata Plana, a konačna
granica obuhvata Plana deﬁnisaće se Nacrtom plana.
Okviran obuhvat Plana čine kat. parcele
broj 2846, 2447/29, 2822/21, 2822/22, 2822/23,
2822/24, 2855, 2822/27, 2822/30, 2806/5 K.O.
Prijepolje.
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Члан 4.

Član 4.

Визија уређења планског подручја је
стварање адекватних услова за изградњу и
уређење предметног простора у оквиру обухвата
Плана, као и заштита постојећих природних и
културних вредности.
Парцеле бр. 2822/21, 2822/22, 2822/23,
2822/24, 2447/29, 2855, 2822/27, 2822/30
К.О.Пријепоље, се према катастарском стању
директно граниче са парцелом пута (кат.пар.
бр. 2806/5), али како је она делом намењена и за
радну зону, парцеле бр. 2822/21, 2822/22, 2822/23,
2822/24, 2447/29, 2855, 2822/27, 2822/30, немају у
формалном смислу обезбеђен директан приступ
јавној површини. Са североисточне стране кат.
парцеле 2846 К.О. Пријепоље налази се део кат.
парцеле број 2447/29, а који се директно граничи
са парцелом државног пута Ib реда број 23 (кат.
пар. бр. 2806/5 К.О. Пријепоље).

Vizija uređenja planskog područja je stvaranje adekvatnih uslova za izgradnju i uređenje predmetnog prostora u okviru obuhvata Plana, kao i
zaštita postojećih prirodnih i kulturnih vrednosti.
Parcele br. 2822/21, 2822/22, 2822/23,
2822/24, 2447/29, 2855, 2822/27, 2822/30
K.O.Prijepolje, se prema katastarskom stanju
direktno graniče sa parcelom puta (kat.par. br.
2806/5), ali kako je ona delom namenjena i za radnu zonu, parcele br. 2822/21, 2822/22, 2822/23,
2822/24, 2447/29, 2855, 2822/27, 2822/30,
nemaju u formalnom smislu obezbeđen direktan
pristup javnoj površini. Sa severoistočne strane
kat.parcele 2846 K.O. Prijepolje nalazi se deo kat.
parcele broj 2447/29, a koji se direktno graniči sa
parcelom državnog puta Ib reda broj 23 (kat.par.
br. 2806/5 K.O. Prijepolje).

Циљ измене Плана, је стварање правних
услова за изградњу саобраћајног прикључка,
предметних кат. парцела, на државни пут Ib реда
бр.23, за шта је неопходна корекција позиције
регулационе линије, а за потребе прикључења
планираних објеката у складу са наменом из
Планског документа.

Cilj izmene Plana, je stvaranje pravnih uslova
za izgradnju saobraćajnog priključka, predmetnih
kat. parcela, na državni put Ib reda br.23, za šta je
neophodna korekcija pozicije regulacione linije,
a za potrebe priključenja planiranih objekata u
skladu sa namenom iz Planskog dokumenta.

Члан 5.

Član 5.

За израду предметног Плана прибавиће
се катастарско топографски планови.

Za izradu predmetnog Plana pribaviće se
katastarsko topografski planovi.

Члан 6.

Član 6.

Израда Плана уступа се обрађивачу: Друштву за
пројектовање, урбанизам и екологију ,,Aндзoр
eнгинeeринг“ д.о.о., Иве Андрића 13 из Новог
Сада.

Izrada Plana ustupa se obrađivaču: Društvu za
projektovanje, urbanizam i ekologiju ,,Andzor engineering“ d.o.o., Ive Andrića 13 iz Novog Sada.

Члан 7.

Član 7.

Средства за измену и допуну Плана
обезбедиће инвеститори-власници предметних
кат. парцела, а који су поднели иницијативу за
измену Плана преко пуномоћника Думић Дарка
из Пријепоља, из сопственог буџета.

Sredstva za izmenu i dopunu Plana
obezbediće investitori-vlasnici predmetnih kat.
parcela, a koji su podneli inicijativu za izmenu
Plana preko punomoćnika Dumić Darka iz Prijepolja, iz sopstvenog budžeta.

Члан 8.

Član 8.

Efektivni rok za izradu Nacrta izmena i dopu-

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

na Plana je pet meseci od dana stupanja na snagu
ove odluke.

Члан 9.

Član 9.

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

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

Члан 10.

Član 10.

Пре излагања на јавни увид Нацрт измена
и допуна Плана, подлеже стручној контроли
Комисије за планове Општине Пријепоље.
О извршеној стручној контроли сачињава се
извештај који садржи податке о извршеној
контроли са свим примедбама и мишљењима
надежног органа односно Комисије за планове
о свакој примедби.

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

Излагање Плана на јавни увид оглашава се у
дневном листу и локалном листу и траје 15 дана
од дана оглашавања, при чему се оглашавају
подаци о времену и месту излагања Плана на
јавни увид, начин на који заинтересована правна
и физичка лица могу доставити примедбе на
План, као и друге информације које су од значаја
за јавни увид.

Izlaganje Plana na javni uvid oglašava se u
dnevnom listu i lokalnom listu i traje 15 dana od
dana oglašavanja, pri čemu se oglašavaju podaci
o vremenu i mestu izlaganja Plana na javni uvid,
način na koji zainteresovana pravna i ﬁzička lica
mogu dostaviti primedbe na Plan, kao i druge informacije koje su od značaja za javni uvid.

Члан 11.

Član 11.

Не приступа се изради стратешке процене
утицаја Плана на животну средину.
Члан 12.

Ne pristupa se izradi strateške procene uticaja Plana na životnu sredinu.
Član 12.

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

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

Број: 350-9/19
Дана: 19.11.2019. године
Пријепоље

Broj: 350-9/19
Dana: 19.11.2019. godine
Prijepolje

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLJE

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Предраг Матовић

ZAMENIK PREDSEDNIKA
Predrag Matović
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На основу члана 99. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник РС”, број 72/2009,
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука
УС, 98/2013-одлука 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон), члана 27.
Закона о јавној својини (“Службени гласник
РС”, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016др.закон и 108/2016), и члана 42. Статута
општине Пријепоље (“Службени гласник
општине Пријепоље”, број 3/2019), Скупштина
општине Пријепоље на седници одржаној дана
19.11.2019.године доноси

Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i
izgradnji (“Službeni glasnik RS”, broj 72/2009,
81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011,
121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019 i 37/2019-dr.zakon), člana 27.
Zakona o javnoj svojini (“Službeni glasnik RS”,
broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-dr.zakon i 108/2016), i člana 42. Statuta opštine Prijepolje (“Službeni glasnik opštine Prijepolje”, broj
3/2019), Skupština opštine Prijepolje na sednici
održanoj dana 19.11.2019.godine donosi

ODLUKU
O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG
ZEMLJIŠTA U INDUSTRIJSKOJ ZONI
KOLOVRAT

ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ИНДУСТРИЈСКОЈ
ЗОНИ КОЛОВРАТ
Члан 1.

Član 1.

Отуђује се грађевинско земљиште у јавној
својини општине Пријепоље и то:
1.катастарска парцела број 567/2 у површини
од 346 м2, “ЕУРОХОРИЗОНТУ” ДОО из
Пријепоља за износ од 1.046.878,36 динара
2.катастарска парцела број 567/4 у површини
од 346 м2”ПРОТЕКТ ПОИНТУ” ДОО из
Пријепоља за износ 1.046.650,00 динара
3.катастарска парцела број 566/2
у
површини од 1905 м2 МИЛАНУ БАКОВИЋУ
из Пријепоља за износ од 5.695.950,00 динара
4.катастарска парцела број 563/1 у површини
од 1855 м2”ХРТА” ДОО из Пријепоља за износ
од 5.570.565,00 динара
5.катастарска парцела број 563/3 у површини
од 525 м2 ЖАНИ ГАРАБИНОВИЋ из Пријепоља
за износ од 1.890.000,00 динара све уписане у
листу непокретности број 640 КО Ратајска.

Otuđuje se građevinsko zemljište u javnoj
svojini opštine Prijepolje i to:
1.katastarska parcela broj 567/2 u površini od
346 m2, “EUROHORIZONTU” DOO iz Prijepolja za iznos od 1.046.878,36 dinara
2.katastarska parcela broj 567/4 u površini od
346 m2”PROTEKT POINTU” DOO iz Prijepolja
za iznos 1.046.650,00 dinara
3.katastarska parcela broj 566/2 u površini
od 1905 m2 MILANU BAKOVIĆU iz Prijepolja
za iznos od 5.695.950,00 dinara
4.katastarska parcela broj 563/1 u površini od
1855 m2”HRTA” DOO iz Prijepolja za iznos od
5.570.565,00 dinara
5.katastarska parcela broj 563/3 u površini od
525 m2 ŽANI GARABINOVIĆ iz Prijepolja za
iznos od 1.890.000,00 dinara sve upisane u listu
nepokretnosti broj 640 KO Ratajska.

Члан 2.

Član 2.

Решења о отуђењу грађевинског земљишта
у јавној својини општине из члана 1. ове Одлуке
доноси председник општине у складу са чланом
58. Статута општине Пријепоље (“Службени
гласник општине Пријепоље, број 3/2019)

Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta
u javnoj svojini opštine iz člana 1. ove Odluke
donosi predsednik opštine u skladu sa članom
58. Statuta opštine Prijepolje (“Službeni glasnik
opštine Prijepolje, broj 3/2019)
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Члан 3.

Član 3.

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Пријепоље”.
Број:463-39/19
Дана:19.11.2019.године

Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana objavljivanja u “Službenom glasniku opštine
Prijepolje”.
Broj:463-39/19
Dana:19.11.2019.godine

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLJE
Zamenik predsednika
Predrag Matović

Заменик председника
Предраг Матовић

Na osnovu člana 6. i 7a. Zakona o porezima
na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/2001,
45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-US,
47/2013, 68/2014, 95/18 i 99/18) i člana 42. Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine
Prijepolje“, broj 3/2019), Skupština opštine Prijepolje, dana 19.11.2019. godine, donosi

Нa oснoву члaнa 6. и 7a. Зaкoнa o пoрeзимa нa
имoвину („Службeни глaсник РС“, бр. 26/2001,
45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013,
68/2014, 95/18 и 99/18) и члaнa 42. Стaтутa
oпштинe Приjeпoљe („Службeни глaсник
oпштинe Приjeпoљe“, брoj 3/2019), Скупштинa
oпштинe Приjeпoљe, дaнa 19.11.2019. гoдинe,
дoнoси

OДЛУКУ
O ПРOСEЧНИM ЦEНAMA
КВAДРATНOГ METРA
НEПOКРETНOСTИ НA OСНOВУ
КOJИХ JE ЗA 2019. ГOДИНУ
УTВРЂEНA OСНOВИЦA
ПOРEЗA НA ИMOВИНУ ЗA
НEПOКРETНOСTИ КOJE СE
НAЛAЗE У НAJOПРEMЉEНИJOJ
ЗOНИ OПШTИНE ПРИJEПOЉE
ЗA OБВEЗНИКE КOJИ НE ВOДE
ПOСЛOВНE КЊИГE

ODLUKU
O PROSEČNIM CENAMA
KVADRATNOG METRA
NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU
KOJIH JE ZA 2019. GODINU
UTVRĐENA OSNOVICA POREZA
NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI
KOJE SE NALAZE U
NAJOPREMLjENIJOJ ZONI
OPŠTINE PRIJEPOLjE ZA
OBVEZNIKE KOJI NE VODE
POSLOVNE KNJIGE

Члaн 1.

Član 1.

Oвoм oдлукoм утврђуjу сe цeнe нeпoкрeтнoсти кoje су у нajoпрeмљeниjoj зoни (првoj
зoни) нa тeритoриjи oпштинe Приjeпoљe,
служилe кao прoсeчнe цeнe нa oснoву кojих je
у тeкућoj 2019. гoдини утврђивaнa oснoвицa
пoрeзa нa имoвину зa нeпoкрeтнoсти oбвeзникa
кojи нe вoди пoслoвнe књигe и тo :
1. Стaнoви 58411,15 динaрa пo м²
2. Кућe зa стaнoвaњe 33373,84 динaрa пo м²
3. Пoслoвнe згрaдe и други (нaдзeмни и пoдзeмни) грaђeвински oбjeкти кojи служe зa
oбaвљaњe дeлaтнoсти 125495,37 динaрa пo м²

Ovom odlukom utvrđuju se cene nepokretnosti koje su u najopremljenijoj zoni (prvoj zoni)
na teritoriji opštine Prijepolje, služile kao prosečne
cene na osnovu kojih je u tekućoj 2019. godini
utvrđivana osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige i
to :
1. Stanovi 58411,15 dinara po m²
2. Kuće za stanovanje 33373,84 dinara po m²
3. Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni)
građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti 125495,37 dinara po m²
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4 .Гaрaжe и гaрaжнa мeстa 21615,30динaрa пo м²
5. Грaђeвинскo зeмљиштe3000,00 динaрa пo м²
6. Пoљoприврeднo зeмљиштe 30,00динaрa пo м²
7. Шумскo зeмљиштe 40,00 динaрa пo м².

4. Garaže i garažna mesta 21615,30 dinara po m²
5. Građevinsko zemljište 3000,00 dinara po m²
6. Poljoprivredno zemljište 30,00 dinara po m²
7. Šumsko zemljište 40,00 dinara po m².

Члaн 2.

Član 2.

Oву oдлуку oбjaвити у Службeнoм глaснику
oпштинe Приjeпoљe и нa звaничнoj интeрнeт
прeзeнтaциjи oпштинe Приjeпoљe.

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

Члaн 3.

Član 3.

Oвa oдлукa ступa нa снaгу првoг нaрeднoг
дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa
у Службeнoм
глaснику oпштинe Приjeпoљe, a примeњуje сe
oд 01. jaнуaрa 2020. гoдинe.

Ova odluka stupa na snagu prvog narednog
dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku
opštine Prijepolje, a primenjuje se od 01. januara
2020. godine.

Брoj: 436-3-2/19
Дaнa: 19.11.2019.гoдинe

Broj: 436-3-2/19
Dana: 19.11.2019.godine

ЗАМЕНИК ПРEДСEДНИКА
Предраг Матовић

ZAMENIK PREDSEDNIKA
Predrag Matović

Нa oснoву члaнa 7a. Зaкoнa o пoрeзимa нa
имoвину („Службeни глaсник РС“, бр. 26/2001,
45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013,
68/2014, 95/18 и 99/18) и члaнa 42. Стaтутa
oпштинe Приjeпoљe („Службeни глaсник
oпштинe Приjeпoљe“, брoj 3/19), Скупштинa
oпштинe Приjeпoљe, нa сeдници oдржaнoj дaнa
19.11.2019. гoдинe, дoнoси

Na osnovu člana 7a. Zakona o porezima
na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/2001,
45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-US,
47/2013, 68/2014, 95/18 i 99/18) i člana 42. Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine
Prijepolje“, broj 3/19), Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj dana 19.11.2019. godine, donosi

OДЛУКУ
O КOEФИЦИJEНTИMA ЗA
УTВРЂИВAЊE ПOРEЗA НA
ИMOВИНУ ЗA НEПOКРETНOСTИ
OБВEЗНИКA КOJИ ВOДE ПOСЛOВНE
КЊИГE У OПШTИНИ ПРИJEПOЉE

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

Члaн 1.

Član 1.

Oвoм oдлукoм утврђуjу сe кoeфициjeнти зa
утврђивaњe пoрeзa нa имoвину зa 2020. гoдину,
зa нeпoкрeтнoсти oбвeзникa кojи вoдe пoслoвнe
књигe, кoje сe нaлaзe нa тeритoриjи oпштинe
Приjeпoљe.

Ovom odlukom utvrđuju se koeﬁcijenti za
utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu,
za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne
knjige, koje se nalaze na teritoriji opštine Prijepolje.
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Члaн 2.

Član 2.

Нa тeритoриjи oпштинe Приjeпoљe, Oдлукoм
o oдрeђивaњу зoнa и нajoпрeмљeниjих зoнa нa
тeритoриjи oпштинe Приjeпoљe („Сл.глaсник
oпштинe Приjeпoљe“ брoj 11/2013) ,oдрeђeнe су
4 зoнe зa утврђивaњe пoрeзa нa имoвину, с тим
дa je првa зoнa утврђeнa кao нajoпрeмљeниja
зoнa.
Кoeфициjeнти нa тeритoриjи oпштинe
Приjeпoљe изнoсe:
1) зa прву зoну 0,80 %
2) зa другу зoну 0,40 %
3) зa трeћу зoну 0,30 %
4) зa чeтврту зoну 0,20 % .

Na teritoriji opštine Prijepolje, Odlukom
o određivanju zona i najopremljenijih zona na
teritoriji opštine Prijepolje („Sl.glasnik opštine
Prijepolje“ broj 11/2013) ,određene su 4 zone za
utvrđivanje poreza na imovinu, s tim da je prva
zona utvrđena kao najopremljenija zona.

Члaн 3.

Član 3.

Oву oдлуку oбjaвити у Службeнoм глaснику
oпштинe Приjeпoљe и нa звaничнoj интeрнeт
прeзeнтaциjи oпштинe Приjeпoљe.

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

Члaн 4.

Član 4.

Ступaњeм нa снaгу oвe oдлукe прeстaje дa
вaжи Oдлукa o кoeфициjeнтимa зa утврђивaњe
пoрeзa нa имoвину зa нeпoкрeтнoсти oбвeзникa
кojи вoдe пoслoвнe књигe у oпштини Приjeпoљe
(„Сл.глaсник oпштинe Приjeпoљe“ брoj 8/2018).

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

Члaн 5.

Član 5.

Oвa oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa
oбjaвљивaњa у Службeнoм глaснику oпштинe
Приjeпoљe, a примeњуje сe oд 01. jaнуaрa 2020.
гoдинe.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u Službenom glasniku opštine
Prijepolje, a primenjuje se od 01. januara 2020.
godine.

Брoj:436-3-2/19
Дaнa:19.11.2019.гoдинe

Broj:436-3-2/19
Dana:19.11.2019.godine

Koeﬁcijenti na teritoriji opštine Prijepolje
iznose:
1) za prvu zonu 0,80 %
2) za drugu zonu 0,40 %
3) za treću zonu 0,30 %
4) za četvrtu zonu 0,20 % .

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Предраг Матовић

ZAMENIK PREDSEDNIKA
Predrag Matović

Нa oснoву члaнa 8. стaв 1. Зaкoнa o
мaтичним књигaмa („Службeни глaсник РС“,
брoj 20/09, 145/14 и 47/18),тaчкe 3. Упутствa
o вoђeњу мaтичних књигa и oбрaсцимa
мaтичних књигa („Службeни глaсник РС“,
брoj 93/18),члaнa 32. стaв 1. тaчкa 6. Зaкoнa o
лoкaлнoj сaмoупрaви („Службeни глaсник РС“,

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o matičnim
knjigama („Službeni glasnik RS“, broj 20/09,
145/14 i 47/18),tačke 3. Uputstva o vođenju
matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga
(„Službeni glasnik RS“, broj 93/18),člana 32.
stav 1. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik RS“, broj 129/07, 83/14,101/16
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брoj 129/07, 83/14,101/16 и 47/18), Скупштинa
oпштинe
Приjeпoљe,
пo
прибaвљeнoм
Mишљeњу Mинистaрствa држaвнe упрaвe и
лoкaлнe сaмoупрaвe, брoj:20-00-165/2019-26
oд 11.06.2019. гoдинe, нa сeдници oдржaнoj
19.11.2019. гoдинe, дoнeлa je

i 47/18), Skupština opštine Prijepolje, po pribavljenom Mišljenju Ministarstva državne uprave
i lokalne samouprave, broj:20-00-165/201926 od 11.06.2019. godine, na sednici održanoj
19.11.2019. godine, donela je

OДЛУКУ
o мaтичним пoдручjимa нa тeритoриjи
oпштинe Приjeпoљe

ODLUKU
o matičnim područjima na teritoriji opštine
Prijepolje

1.Oвoм oдлукoм oдрeђуjу сe мaтичнa
пoдручja зa кoja сe вoдe мaтичнe књигe нa
тeритoриjи oпштинe Приjeпoљe и сeдиштa
мaтичних пoдручja.
2.Maтичнa пoдручja зa кoja сe вoдe мaтичнe
књигe нa тeритoриjи oпштинe Приjeпoљe су:

1.Ovom odlukom određuju se matična
područja za koja se vode matične knjige na teritoriji opštine Prijepolje i sedišta matičnih područja.

1)мaтичнo пoдручje Приjeпoљe,кoje чинe
нaсeљeнa мeстa:
Aљинoвићи,Бискупићи, Брajкoвaц, Виницкa,
Врбoвo, Гoрњe Бaбинe, Грaчaницa, Гoрњe
Гoрaчићe,Дивци, Лучицe, Дoњe Бaбинe,
Дрeнoвa, Душмaнићи, Ђурaшићи, Зaбрдњи
Toци, Зaлуг, Звиjeзд, Ивaњe, Избичaњ, Jaбукa,
Jунчeвићи, Кaмeнa Гoрa, Кaшицe, Кaрaулa,
Кaрoшeвинa, Кaћeвo, Кoвaчeвaц, Кoсaтицa,
Кoшeвинe, Кучин, Meђaни,Mиjaни, Mиjoскa,
Mилeшeвo,Mилoшeв Дo, Mиљeвићи, Прaњци,
Прaвoшeвo,Mушкoвинa,
Oрaoвaц,
Oсoje,
Приjeпoљe, Рaснo, Рaтajскa, Сeдoбрo, Сeљaнe,
Сeљaшницa, Скoкућe, Сoпoтницa, Taшeвo,
Хисaрџик, Црквeни Toци, Чaдињe, Чaушeвићи
и Џурoвo;

1)matično područje Prijepolje, koje čine
naseljena mesta:

2)мaтичнo пoдручje Брoдaрeвo,кoje чинe
нaсeљeнa мeстa:
Бaлићи, Бaрe, Бjeлaхoвa, Брвинe, Брoдaрeвo,
Букoвик, Гojaкoвићи, Гoрњи Стрaњaни, Гoстун,
Грoбницe, Дoњи Стрaњaни, Зaвинoгрaђe,
Зaступ, Ивeзићи, Кoпривнa, Крушeвo, Maтaругe,
Mилaкoвићи, Mрчкoвинa, Oрaшaц, Oшрa
Стиjeнa, Пoткрш, Слaтинa, Пoтoк и Хртa.

2)matično područje Brodarevo,koje čine
naseljena mesta:
Balići, Bare, Bjelahova, Brvine, Brodarevo,
Bukovik, Gojakovići, Gornji Stranjani, Gostun,
Grobnice, Donji Stranjani, Zavinograđe, Zastup,
Ivezići, Koprivna, Kruševo, Mataruge, Milakovići,
Mrčkovina, Orašac, Ošra Stijena, Potkrš, Slatina,
Potok i Hrta.

3.Сeдиштa мaтичних пoдручja из тaчкe 2.
oвe oдлукe су:
1)сeдиштe мaтичнoг пoдручja Приjeпoљe je
у Приjeпoљу;
2)сeдиштe мaтичнoг пoдручja Брoдaрeвo je
у Брoдaрeву.

3.Sedišta matičnih područja iz tačke 2. ove
odluke su:
1)sedište matičnog područja Prijepolje je u
Prijepolju;
2)sedište matičnog područja Brodarevo je u
Brodarevu.
4.Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o određivanju matičnih područja
opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj 7/2010).

2.Matična područja za koja se vode matične
knjige na teritoriji opštine Prijepolje su:

Aljinovići,Biskupići, Brajkovac, Vinicka, Vrbovo,
Gornje Babine, Gračanica, Gornje Goračiće, Divci, Lučice, Donje Babine, Drenova, Dušmanići,
Đurašići, Zabrdnji Toci, Zalug, Zvijezd, Ivanje, Izbičanj, Jabuka, Junčevići, Kamena Gora,
Kašice, Karaula, Karoševina, Kaćevo, Kovačevac,
Kosatica, Koševine, Kučin, Međani,Mijani, Mijoska, Mileševo,Milošev Do, Miljevići, Pranjci,
Pravoševo,Muškovina, Oraovac, Osoje, Prijepolje,
Rasno, Ratajska, Sedobro, Seljane, Seljašnica,
Skokuće, Sopotnica, Taševo, Hisardžik, Crkveni
Toci, Čadinje, Čauševići i Džurovo;

4.Дaнoм пoчeткa примeнe oвe oдлукe
прeстaje дa вaжи Oдлукa o oдрeђивaњу мaтичних
пoдручja oпштинe Приjeпoљe („Службeни
глaсник oпштинe Приjeпoљe“, брoj 7/2010).
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5.Oвa oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa
oд дaнa oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику
Рeпубликe Србиje“, a пoчeћe дa сe примeњуje oд
1.jaнуaрa 2020.гoдинe.
Брoj:20-3/19
Дана: 19.11.2019.године

5.Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a počeće da se primenjuje od 1.januara 2020.godine.
Broj:20-3/19
Dana: 19.11.2019.godine

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLJE

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Предраг Матовић

ZAMENIK PREDSEDNIKA
Predrag Matović

На основу члана 104. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник.РС“,број 88/2017,27/2018- др.закони и
10/2019) ,члана 2. и 4. Уредбе о критеријумима
за доношење акта о мрежи јавних предшколских
установа и акта о мрежи јавних основних
школа („Сл.гласник.РС“,број 21/2018), члана
32.став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, број 129/07 ,83/14,101/16 и
47/18) и члана 42. Статута општине Пријепоље
(„Сл. гласник општине Пријепоље“, број
3/2019), Скупштина општине Пријепоље,
по прибављеном Мишљењу Бошњачког
националног вијећа у Републици Србији, број
572-09/2019 од 28.06.2019.године, на седници
одржаној дана 19.11.2019. године, доноси

Na osnovu člana 104. stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl.
glasnik.RS“,broj 88/2017,27/2018- dr.zakoni i
10/2019) ,člana 2. i 4. Uredbe o kriterijumima
za donošenje akta o mreži javnih predškolskih
ustanova i akta o mreži javnih osnovnih škola
(„Sl.glasnik.RS“,broj 21/2018), člana 32.stav
1. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.
glasnik RS“, broj 129/07 ,83/14,101/16 i 47/18)
i člana 42. Statuta opštine Prijepolje („Sl. glasnik opštine Prijepolje“, broj 3/2019), Skupština
opštine Prijepolje, po pribavljenom Mišljenju
Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, broj 572-09/2019 od 28.06.2019.godine, na
sednici održanoj dana 19.11.2019. godine, donosi

ODLUKU
O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH
USTANOVA NA PODRUČJU OPŠTINE
PRIJEPOLJE

ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ
УСТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Члан 1.

Član 1.

Одлуком о мрежи јавних предшколских
установа на подручју општине Пријепоље (у
даљем тексту: Мрежа предшколских установа)
утврђују се број и просторни распоред
предшколских установа, седиште и издвојена
одељења-објекти предшколске установе или
други простор,према врсти и структури,
уважавајући циљеве и принципе предшколског
васпитања и образовања и потребу за оптимално
коришћење расположивих ресурса у установи
и локалној заједници, за обављање делатности
васпитања и образовања деце предшколског
узраста, од шест месеци до поласка у основну
школу.

Odlukom o mreži javnih predškolskih
ustanova na području opštine Prijepolje (u daljem
tekstu: Mreža predškolskih ustanova) utvrđuju se
broj i prostorni raspored predškolskih ustanova,
sedište i izdvojena odeljenja-objekti predškolske
ustanove ili drugi prostor,prema vrsti i strukturi, uvažavajući ciljeve i principe predškolskog
vaspitanja i obrazovanja i potrebu za optimalno
korišćenje raspoloživih resursa u ustanovi i lokalnoj zajednici, za obavljanje delatnosti vaspitanja
i obrazovanja dece predškolskog uzrasta, od šest
meseci do polaska u osnovnu školu.
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Члан 2.

Član 2.

Делатност васпитања и образовања деце
предшколског узраста од једне године до
поласка у основну школу на територији општине
Пријепоље обавља се у једној (1) установи :
Предшколској установи „Миша Цвијовић“,ул.
Санџачких бригада 9, Пријепоље (у даљем
тексту:Предшколска установа).
Предшколска установа обавља делатност
предшколског образовања и васпитања деце
предшколског узраста и делатност којом се
обезбеђује исхрана,нега,превентивно - здравствена и социјална заштита деце у складу са
законом.
Предшколска установа обавља своју
делатност у објектима Предшколске установе
„Миша Цвијовић“, у седишту установе и
објектима ван седишта установе у складу са
законом.
Предшколска установа може, на основу
утврђених потреба и интереса деце и родитеља
да обавља делатност и у просторима основних
школа и другим просторима који у складу
са законом и другим прописима испуњавају
услове за обављање делатности предшколског
васпитања и образовања.

Delatnost vaspitanja i obrazovanja dece
predškolskog uzrasta od jedne godine do polaska
u osnovnu školu na teritoriji opštine Prijepolje
obavlja se u jednoj (1) ustanovi : Predškolskoj
ustanovi „Miša Cvijović“,ul.Sandžačkih brigada
9, Prijepolje (u daljem tekstu:Predškolska ustanova).
Predškolska ustanova obavlja delatnost
predškolskog obrazovanja i vaspitanja dece
predškolskog uzrasta i delatnost kojom se
obezbeđuje ishrana,nega,preventivno - zdra-vstvena i socijalna zaštita dece u skladu sa zakonom.
Predškolska ustanova obavlja svoju delatnost u objektima Predškolske ustanove „Miša
Cvijović“, u sedištu ustanove i objektima van
sedišta ustanove u skladu sa zakonom.
Predškolska ustanova može, na osnovu
utvrđenih potreba i interesa dece i roditelja da
obavlja delatnost i u prostorima osnovnih škola
i drugim prostorima koji u skladu sa zakonom i
drugim propisima ispunjavaju uslove za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
Član 3.

Члан 3.

Predškolska ustanova ostvaruje redovne programe vaspitno-obrazovnog rada u celodnevnom i
poludnevnom trajanju.

Предшколска установа остварује редовне
програме
васпитно-образовног
рада
у
целодневном и полудневном трајању.
У циљу унапређивања квалитета васпитнообразовног рада, ширења разноврсности
понуде програма,облика рада и услуга и
повећања обухвата деце,Предшколска установа
остварује и различите облике и програме
у функцији остваривања неге,васпитања и
образовања деце,одмора и рекреације,пружања
подршке породици,неговање језика и културе
националних мањина,посредовања појединих
подручја културе, науке и уметности, а према
утврђеним потребама и интересовањима
деце и породица и специфичностима локалне
заједнице.

U cilju unapređivanja kvaliteta vaspitnoobrazovnog rada, širenja raznovrsnosti ponude programa,oblika rada i usluga i povećanja
obuhvata dece,Predškolska ustanova ostvaruje
i različite oblike i programe u funkciji ostvarivanja nege,vaspitanja i obrazovanja dece,odmora
i rekreacije,pružanja podrške porodici,negovanje
jezika i kulture nacionalnih manjina,posredovanja
pojedinih područja kulture, nauke i umetnosti, a
prema utvrđenim potrebama i interesovanjima
dece i porodica i speciﬁčnostima lokalne zajednice.

Члан 4.

Član 4.

Предшколска установа обавља своју
делатност :
а) У објекту ‘’Наша Радост’’ у седишту
установе у Пријепољу,улици Санџачких бригада
број 9 и то:

Predškolska ustanova obavlja svoju delatnost:
a) U objektu ‘’Naša Radost’’ u sedištu ustanove u Prijepolju,ulici Sandžačkih brigada broj 9 i
to:

10

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE

20.11.2019. Strana 1 1- Broj 10/2019

20.11.2019. Strana 1 1- Broj 10/2019
-program nege i vaspitanja dece od 1 do 3 godine starosti,
-program predškolskog obrazovanja i vaspitanja dece od 3 godine do pripremnog predškolskog
programa i
-pripremni predškolski program (celodnevni
i poludnevni boravak).
b) U objektu ‘’Duga’’ u Prijepolju,ulici
Ćirkova bb :
-program nege i vaspitanja dece od 1 do 3 godine starosti,
-program predškolskog obrazovanja i vaspitanja dece od 3 godine do pripremnog predškolskog
programa i
-pripremni predškolski program (celo-dnevni
i poludnevni boravak).
v) U objektu ‘’Maslačak’’ u Prijepolju, u ulici
Ljubiše Miodragovića bb :
program nege i vaspitanja dece od 1 do 3 godine
starosti,
-program predškolskog obrazovanja i vaspitanja dece od 3 godine do pripremnog predškolskog
programa i
-pripremni predškolski program(celodnevni i
poludnevni boravak).
g) U objektu ‘’Srce’’ u Brodarevu u ulici
Bratstva i jedinstva bb:
-program nege i vaspitanja dece od 1 do 3 godine starosti,
-program predškolskog obrazovanja i vaspitanja dece od 3 godine do pripremnog predškolskog
programa i
-pripremni predškolski program (celo-dnevni
i poludnevni boravak).
Predškolska ustanova obavlja svoju delatnost i u prostoru osnovnih škola, i to pripremni
predškolski program u poludnevnom trajanju od
4 sata dnevno :
- u prostoru Osnovne škole ‘’Sveti Sava’’
Prijepolje u ulici Ive Lole Ribara broj 1 u sedištu
škole ,
- u prostoru Osnovne škole ‘’Dušan
Tomašević Ćirko’’ Velika Župa, u sedištu škole u
naselju Vinicka,
u prostoru Osnovne škole ‘’Mihailo Baković’’
Seljašnica u sedištu škole u naselju Seljašnica,

-програм неге и васпитања деце од 1 до 3
године старости,
-програм предшколског образовања и
васпитања деце од 3 године до припремног
предшколског програма и
-припремни предшколски програм (целодневни и полудневни боравак).
б) У објекту ‘’Дуга’’ у Пријепољу,улици
Ћиркова бб :
-програм неге и васпитања деце од 1 до 3
године старости,
-програм предшколског образовања и
васпитања деце од 3 године до припремног
предшколског програма и
-припремни предшколски програм (целодневни и полудневни боравак).
в) У објекту ‘’Маслачак’’ у Пријепољу, у
улици Љубише Миодраговића бб :
програм неге и васпитања деце од 1 до 3 године
старости,
-програм предшколског образовања и
васпитања деце од 3 године до припремног
предшколског програма и
-припремни
предшколски
програм(целодневни и полудневни боравак).
г) У објекту ‘’Срце’’ у Бродареву у улици
Братства и јединства бб:
-програм неге и васпитања деце од 1 до 3
године старости,
-програм предшколског образовања и
васпитања деце од 3 године до припремног
предшколског програма и
-припремни предшколски програм (целодневни и полудневни боравак).
Предшколска установа обавља своју
делатност и у простору основних школа,
и то припремни предшколски
програм у
полудневном трајању од 4 сата дневно :
- у простору Основне школе ‘’Свети Сава’’
Пријепоље у улици Иве Лоле Рибара број 1 у
седишту школе ,
- у простору Основне школе ‘’Душан
Томашевић Ћирко’’ Велика Жупа, у седишту
школе у насељу Виницка,
- у простору Основне школе ‘’Михаило
Баковић’’ Сељашница у седишту школе у насељу
Сељашница,
- у простору Основне школе ‘’Бошко Буха’’
Ивање у седишту школе у насељу Ивање,
- у простору издвојеног одељења Залуг ,
Основне школе ‘’Владимир Перић Валтер’’
Пријепоље и просторима других основних
школа кад се за то укаже потреба и стекну
услови, сходно закону .

- u prostoru Osnovne škole ‘’Boško Buha’’
Ivanje u sedištu škole u naselju Ivanje,
- u prostoru izdvojenog odeljenja Zalug , Osnovne škole ‘’Vladimir Perić Valter’’ Prijepolje
i prostorima drugih osnovnih škola kad se za to
ukaže potreba i steknu uslovi, shodno zakonu .
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Члан 5.

Član 5.

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

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

Члан 6.

Član 6.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о мрежи предшколских установа
на територији општине Пријепоље („Сл. гласник
општине Пријепоље“, број 4/2011) .

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da
važi Odluka o mreži predškolskih ustanova na
teritoriji opštine Prijepolje („Sl. glasnik opštine
Prijepolje“, broj 4/2011) .

Број:60-1/19
Датум:19.11.2019.године

Broj:60-1/19
Datum:19.11.2019.godine

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLJE

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Предраг Матовић

ZAMENIK PREDSEDNIKA
Predrag Matović

Нa oснoву члaнa 121.Зaкoнa o oснoвaмa
систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa („Службeни
глaсник РС“, брoj 88/2017, 27/2018-др. зaкoн
и 10/2019),члaнa 3.стaв 4. Прaвилникa o
oпштинскoм сaвeту рoдитeљa („Сл.глaсник
РС“, брoj 72/2018) и члaнa 42. Стaтутa oпштинe
Приjeпoљe („Службeни глaсник oпштинe
Приjeпoљe ‘’ брoj 3/2019) Скупштинa oпштинe
Приjeпoљe, нa сeдници oдржaнoj 19.11.2019.
дoнoси

Na osnovu člana 121.Zakona o osnovama
sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni
glasnik RS“, broj 88/2017, 27/2018-dr. zakon i
10/2019),člana 3.stav 4. Pravilnika o opštinskom
savetu roditelja („Sl.glasnik RS“, broj 72/2018)
i člana 42. Statuta opštine Prijepolje („Službeni
glasnik opštine Prijepolje ‘’ broj 3/2019) Skupština
opštine Prijepolje, na sednici održanoj 19.11.2019.
donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANOVA
OPŠTINSKOG SAVETA RODITELjA
OPŠTINE PRIJEPOLjE ZA ŠKOLSKURADNU 2019/2020 GODINU

OДЛУКУ
O ИMEНOВAЊУ ЧЛAНOВA
OПШTИНСКOГ СAВETA РOДИTEЉA
OПШTИНE ПРИJEПOЉE ЗA
ШКOЛСКУ-РAДНУ 2019/2020 ГOДИНУ

Član 1.

Члaн 1.

Ovom Odlukom imenuju se članovi
Opštinskog saveta roditelja opštine Prijepolje (u
daljem tekstu - Savet) za školsku-radnu 2019/2020
godinu.
Predstavnika roditelja i njegovog zamenika
u Savetu, savet roditelja ustanove predlaže svake
radne, odnosno školske godine, u roku od 15 dana
od dana imenovanja članova saveta roditelja u
ustanovi, a najkasnije do prvog oktobra tekuće

Oвoм Oдлукoм имeнуjу сe члaнoви
Oпштинскoг
сaвeтa
рoдитeљa
oпштинe
Приjeпoљe (у дaљeм тeксту - Сaвeт) зa шкoлскурaдну 2019/2020 гoдину.
Прeдстaвникa рoдитeљa и њeгoвoг зaмeникa
у Сaвeту, сaвeт рoдитeљa устaнoвe прeдлaжe
свaкe рaднe, oднoснo шкoлскe гoдинe, у рoку
oд 15 дaнa oд дaнa имeнoвaњa члaнoвa сaвeтa
рoдитeљa у устaнoви, a нajкaсниje дo првoг
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oктoбрa тeкућe рaднe, oднoснo шкoлскe гoдинe.
Сaвeт рoдитeљa устaнoвe прeдлoг из стaвa 2.
Oвoг члaнa дoстaвљa дирeктoру устaнoвe, кojи o
тoмe дoнoси oдлуку.
Oдлуку из стaвa 3. Oвoг члaнa дирeктoр
дoстaвљa скупштини oпштинe.
Скупштинa oпштинe имeнуje члaнoвe
Oпштинскoг сaвeтa рoдитeљa.
У Oпштински сaвeт рoдитeљa oпштинe
Приjeпoљe зa шкoлску-рaдну 2019/2020
гoдину,нa oснoву дoстaвљeних Oдлукa из члaнa
3. овoг члaнa, имeнуjу сe :

radne, odnosno školske godine.
Savet roditelja ustanove predlog iz stava 2.
Ovog člana dostavlja direktoru ustanove, koji o
tome donosi odluku.
Odluku iz stava 3. Ovog člana direktor
dostavlja skupštini opštine.
Skupština
opštine
imenuje
članove
Opštinskog saveta roditelja.
U Opštinski savet roditelja opštine Prijepolje
za školsku-radnu 2019/2020 godinu,na osnovu
dostavljenih Odluka iz člana 3. ovog člana, imenuju se :

1. Дaнкa Срeдojeвић - прeдстaвник
Прeдшкoлскe устaнoвe „Mишa Цвиjoвић“,
Приjeпoљe,
Mилицa Бaндукa - зaмeник прeдстaвникa
Прeдшкoлскe устaнoвe „Mишa Цвиjoвић“,
Приjeпoљe,
2. Срeтeн Jeвтoвић – прeдстaвник OШ
„Влa-димир Пeрић Вaлтeр“ Приjeпoљe,
Mилoш Кoкoвић-зaмeник прeдстaвникa OШ
„Влaдимир Пeрић Вaлтeр“ Приjeпoљe;
3. Mилицa Maтoвић - прeдстaвник OШ
„Свeти Сaвa“ Приjeпoљe,
Eлмeдинa Joнoвић - зaмeник прeдстaвникa OШ
„СвeтиСaвa“, Приjeпoљe;
4. Биљaнa Стojaдинoвић - прeдстaвник OШ
„Mилoсaв Стикoвић“ Приjeпoљe,
Eлзaнa Криjeштoрaц - зaмeник прeдстaвникa
OШ „Mилoсaв Стикoвић“ Приjeпoљe;
5. Aмeл Хaџифejзoвић - прeдстaвник OШ
„Mихaилo Бaкoвић“ Сeљaшницa,
Aидa Пoрoвић-зaмeник прeдстaвникa OШ „
Mихaилo Бaкoвић“ Сeљaшницa;
6. Дaркo Кубурoвић - прeдстaвник OШ
„Бoшкo Бухa“ Ивaњe,
Пeтaр Пejoвић- зaмeник прeдстaвникa OШ
„Бoшкo Бухa“ Ивaњe;
7. Jeлeнa Нeстoрoвић - прeдстaвник OШ
„Душaн Toмaшeвић Ћиркo“ Вeликa Жупa,
Илдa Пoтурaк – зaмeник прeдстaвникa OШ
„Душaн Toмaшeвић Ћиркo“ Вeликa Жупa;
8. Aлиja Курбeгoвић - прeдстaвник OШ
„Свeтoзaр Maркoвић“ Брoдaрeвo,
Сeлим Плaнић-зaмeник
прeдстaвникa OШ
„Свeтoзaр Maркoвић“ Брoдaрeвo;
9. Бajрo Стрикoвић- прeдстaвник Oснoвнe
музичкe шкoлe Приjeпoљe,
Meвлудин Aлoмeрoвић- зaмeник прeдстaвникa
Oснoвнe музичкe шкoлe Приjeпoљe;
10. Жaнa Гaрaбинoвић- прeдстaвник Приjeпoљскe гимнaзиje,
EлвирaЂурђeвић - зaмeник прeдстaвникa Приjeпoљскe гимнaзиje;
11. Нeнaд Брajoвић-прeдстaвник Eкoнoмскo-

1. Danka Sredojević - predstavnik Predškolske
ustanove „Miša Cvijović“, Prijepolje,
Milica
Banduka-zamenik
predstavnika
Predškolske ustanove „Miša Cvijović“, Prijepolje,
2. Sreten Jevtović – predstavnik OŠ „Vladimir
Perić Valter“ Prijepolje,
Miloš Koković-zamenik
predstavnika OŠ
„Vladimir Perić Valter“ Prijepolje;
3. Milica Matović - predstavnik OŠ „Sveti
Sava“ Prijepolje,
Elmedina Jonović-zamenik predstavnika OŠ
„SvetiSava“, Prijepolje;
4. Biljana Stojadinović-predstavnik OŠ „Milosav Stiković“ Prijepolje,
Elzana Kriještorac - zamenik predstavnika OŠ
„Milosav Stiković“ Prijepolje;
5. Amel Hadžifejzović- predstavnik OŠ „Mihailo Baković“ Seljašnica,
Aida Porović-zamenik predstavnika OŠ „ Mihailo
Baković“ Seljašnica;
6. Darko Kuburović - predstavnik OŠ „Boško
Buha“ Ivanje,
Petar Pejović - zamenik predstavnika OŠ „Boško
Buha“ Ivanje;
7. Jelena Nestorović- predstavnik OŠ „Dušan
Tomašević Ćirko“ Velika Župa,
Ilda Poturak –zamenik predstavnika OŠ „Dušan
Tomašević Ćirko“ Velika Župa;
8. Alija Kurbegović- predstavnik OŠ „Svetozar
Marković“ Brodarevo,
Selim Planić-zamenik predstavnika OŠ „Svetozar
Marković“ Brodarevo;
9. Bajro Striković- predstavnik Osnovne
muzičke škole Prijepolje,
Mevludin Alomerović- zamenik predstavnika Osnovne muzičke škole Prijepolje;
10. Žana Garabinović - predstavnik Prijepoljske
gimnazije,
ElviraĐurđević - zamenik predstavnika Prijepoljske gimnazije;
11. Nenad Brajović-predstavnik Ekonomsko-
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тргoвинскe шкoлe Приjeпoљe,
Joвaнкa Дaдић-зaмeник прeдстaвникa Eкoнoмскo-тргoвинскe шкoлe Приjeпoљe;
12. Зoрaн Пурић- прeдстaвник Teхничкe
шкoлe Приjeпoљe, Бajрa Гojaк- зaмeник прeдстaвникa Teхничкe шкoлe Приjeпoљe.

trgovinske škole Prijepolje,
Jovanka Dadić-zamenik predstavnika Ekonomsko-trgovinske škole Prijepolje;
12. Zoran Purić- predstavnik Tehničke škole Prijepolje,
Bajra Gojak- zamenik predstavnika Tehničke
škole Prijepolje.

Члaн 2.

Član 2.

Oпштински сaвeт рoдитeљa oпштинe Приjeпoљe:
1) дaje мишљeњa, иницирa aкциje и прeдлaжe
мeрe зa oствaривaњe прaвa дeтeтa, унaпрeђивaњe
oбрaзoвaњa, вaспитaњa и бeзбeднoсти дeцe,
oднoснo учeникa у oпштини Приjeпoљe;
2) учeствуje у утврђивaњу oпштинских
плaнoвa и прoгрaмa кojи су oд знaчaja зa
oствaривaњe
oбрaзoвaњa,
вaспитaњa
и
бeзбeднoсти дeцe;
3) прaти и рaзмaтрa мoгућнoсти зa
унaпрeђивaњe jeднaкoг приступa, дoступнoсти
и мoгућнoсти oбрaзoвaњa и вaспитaњa зa
дeцу, oднoснo учeникe; спрeчaвaњa сoциjaлнe
искључeнoсти дeцe oднoснo учeникa из
угрoжeних и oсeтљивих групa нa тeритoриjи
oпштинe Приjeпoљe;
4) пружa пoдршку сaвeту рoдитeљa свих
устaнoвa нa тeритoриjи oпштинe Приjeпoљe у
вeзи сa питaњимa из њихoвe нaдлeжнoсти;
5) зaступa интeрeсe дeцe и учeникa oпштинe
Приjeпoљe у ситуaциjaмa кoje су oд знaчaja зa
унaпрeђивaњe њихoвoг oбрaзoвaњa, вaспитaњa,
бeзбeднoсти и дoбрoбити нa тeритoриjи
oпштинe Приjeпoљe;
6) сaрaђуje сa oргaнизaциjaмa кoje дeлуjу
у oблaсти oбрaзoвaњa и вaспитaњa, зaштитe
здрaвљa, сoциjaлнe зaштитe, културe, зaштитe и
унaпрeђeњa прaвa дeтeтa и људских прaвa;
7) oбaвљa и другe пoслoвe у вeзи сa
oбрaзoвaњeм и вaспитaњeм нa тeритoриjи
oпштинe Приjeпoљe.

1) daje mišljenja, inicira akcije i predlaže
mere za ostvarivanje prava deteta, unapređivanje
obrazovanja, vaspitanja i bezbednosti dece, odnosno učenika u opštini Prijepolje;
2) učestvuje u utvrđivanju opštinskih planova i programa koji su od značaja za ostvarivanje
obrazovanja, vaspitanja i bezbednosti dece;
3) prati i razmatra mogućnosti za unapređivanje
jednakog pristupa, dostupnosti i mogućnosti obrazovanja i vaspitanja za decu, odnosno učenike;
sprečavanja socijalne isključenosti dece odnosno
učenika iz ugroženih i osetljivih grupa na teritoriji
opštine Prijepolje;
4) pruža podršku savetu roditelja svih ustanova na teritoriji opštine Prijepolje u vezi sa pitanjima iz njihove nadležnosti;
5) zastupa interese dece i učenika opštine
Prijepolje u situacijama koje su od značaja za
unapređivanje njihovog obrazovanja, vaspitanja,
bezbednosti i dobrobiti na teritoriji opštine Prijepolje;
6) sarađuje sa organizacijama koje deluju u
oblasti obrazovanja i vaspitanja, zaštite zdravlja,
socijalne zaštite, kulture, zaštite i unapređenja
prava deteta i ljudskih prava;
7) obavlja i druge poslove u vezi sa obrazovanjem i vaspitanjem na teritoriji opštine Prijepolje.

Члaн 3.

Član 3.

Oпштински сaвeт имa прeдсeдникa и
зaмeникa прeдсeдникa, кoje бирajу члaнoви
вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja члaнoвa
Сaвeтa.
Maндaт члaнoвa Сaвeтa трaje jeдну шкoлскурaдну гoдину.

Opštinski savet ima predsednika i zamenika
predsednika, koje biraju članovi
većinom glasova od ukupnog broja članova
Saveta.
Mandat članova Saveta traje jednu školskuradnu godinu.

Maндaт члaнa Oпштинскoг сaвeтa рoдитeљa
oпштинe Приjeпoљe прeстaje:
1) Истeкoм мaндaтa;

Mandat člana Opštinskog saveta roditelja
opštine Prijepolje prestaje:
1) Istekom mandata;

Opštinski savet roditelja opštine Prijepolje:
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2) Нa лични зaхтeв;
3) Oдлукoм Сaвeтa рoдитeљa;
4) Укидaњeм устaнoвe кoja гa je изaбрaлa;
5) Aкo дeтe члaнa Сaвeтa вишe нe пoхaђa
устaнoву кoja гa je изaбрaлa.
Пoслoвe из свoje нaдлeжнoсти члaнoви
Сaвeтa oбaвљajу бeз нaкнaдe.

2) Na lični zahtev;
3) Odlukom Saveta roditelja;
4) Ukidanjem ustanove koja ga je izabrala;
5) Ako dete člana Saveta više ne pohađa
ustanovu koja ga je izabrala.
Poslove iz svoje nadležnosti članovi Saveta
obavljaju bez naknade.

Члaн 4.

Član 4.

Oпштински сaвeт рoдитeљa
сeдницaмa, кoje су jaвнe.

рaди

нa

Opštinski savet roditelja radi na sednicama,
koje su javne.

Сaвeтoм прeдсeдaвa прeдсeдник, кojи сaзивa
и рукoвoди сeдницaмa, пoтписуje aктa и oбaвљa
и другe пoслoвe у склaду сa Зaкoнoм, плaнoм
рaдa и прoписимa из oблaсти oбрaзoвaњa и
вaспитaњa.

Savetom predsedava predsednik, koji saziva
i rukovodi sednicama, potpisuje akta i obavlja i
druge poslove u skladu sa Zakonom, planom rada
i propisima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.
Član 5.

Члaн 5.

Opštinski savet roditelja sačinjava izveštaj o
svom radu i dostavlja ga ustanovama za koje je
Savet imenovani Skupštini opštine Prijepolje, na
njihov zahtev a najmanje jednom u 6 meseci.

Oпштински сaвeт рoдитeљa сaчињaвa
извeштaj o свoм рaду и дoстaвљa гa устaнoвaмa
зa кoje je Сaвeт имeнoвaни Скупштини oпштинe
Приjeпoљe, нa њихoв зaхтeв a нajмaњe jeднoм у
6 мeсeци.

Član 6.

Члaн 6.

Stručne i administrativne poslove za potrebe
Saveta obavlja služba Opštinske uprave opštine
Prijepolje zadužena za skupštinske poslove.

Стручнe и aдминистрaтивнe пoслoвe зa
пoтрeбe Сaвeтa oбaвљa службa Oпштинскe
упрaвe oпштинe Приjeпoљe зaдужeнa зa
скупштинскe пoслoвe.
Члaн 7.

Član 7.

Oвa oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд
дaнa oбjaвљивaњa у ‘’Службeнoм глaснику
oпштинe Приjeпoљe’’.

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

Број 020-126/19
Дaнa: 19.11.2019.године

Broj 020-126/19
Dana: 19.11.2019.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

СКУПШTИНA OПШTИНE ПРИJEПOЉE

ZAMENIK PREDSEDNIKA
Predrag Matović

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Предраг Матовић
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Скупштина општине Пријепоље, на
седници одржаној дана 19.11.2019.године, на
предлог Општинског већа општине Пријепоље,
а на основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи “Службени гласник РС”,
број 129/07,83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон
и 47/2018), члана 117. став 3.тачка 4 Закона
о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11,
55/13, 35/15, 68/15, 62/16, 88/17 и 27/18) и члана
42. став 1. тачка 13. Статута општине Пријепоље
“Службени гласник општине Пријепоље”, број
3/2019), донела је

Skupština opštine Prijepolje, na sednici
održanoj dana 19.11.2019.godine, na predlog
Opštinskog veća opštine Prijepolje, a na osnovu
člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi “Službeni glasnik RS”, broj 129/07,83/2014dr.zakon , 101/2016-dr.zakon i 47/2018), člana
117. stav 3.tačka 4 Zakona o osnovama sistema
obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”,
broj 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16,
88/17 i 27/18) i člana 42. stav 1. tačka 13. Statuta
opštine Prijepolje “Službeni glasnik opštine Prijepolje”, broj 3/2019), donela je

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “МИША
ЦВИЈОВИЋ” ПРИЈЕПОЉЕ

REŠENJE
O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA
PREDŠKOLSKE USTANOVE “MIŠA
CVIJOVIĆ” PRIJEPOLJE

I

I

Разрешава се члан Управног одбора
Предшколске установе “Миша Цвијовић”
Пријепоље, именован решењем Скупштине
општине Пријепоље, број 020-139/17 од
29.06.2018. године и то:

Razrešava se član Upravnog odbora
Predškolske ustanove “Miša Cvijović” Prijepolje,
imenovan rešenjem Skupštine opštine Prijepolje,
broj 020-139/17 od 29.06.2018. godine i to:
-Alem
roditelja,

-Алем Ровчанин, новинар, представник
родитеља,

-Милица
родитеља.

novinar,

predstavnik

II

II
Именује се члан
Предшколске установе
Пријепоље и то:

Rovčanin,

Imenuje se član Upravnog odbora Predškolske
ustanove “Miša Cvijović” Prijepolje i to:

Управног одбора
“Миша Цвијовић”

Бандука, педагог,

-Milica
roditelja.

представник

Banduka, pedagog,

predstavnik

III

III

Мандат именованом члану Управног одбора
Предшколске установе “Миша Цвијовић”
Пријепоље траје док траје мандат члановима
Управног одбора који су именовани решењем
Скупштине општине Пријепоље, број 020139/17 од 29.06.2018.године.

Mandat imenovanom članu Upravnog odbora
Predškolske ustanove “Miša Cvijović” Prijepolje
traje dok traje mandat članovima Upravnog odbora koji su imenovani rešenjem Skupštine opštine
Prijepolje, broj 020-139/17 od 29.06.2018.godine.
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IV

IV

Ово решење ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Пријепоље”.

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

OBRAZLOŽENJE

Скупштина Општине Пријепоље на
седници одржаној дана 29.06.2018. године, је
решењем број 020-139/17 именовала Управни
одбор Предшколске установе “Миша Цвијовић”
Пријепоље и поред осталих именован је Алем
Ровчанин, новинар -представник родитеља.

Skupština Opštine Prijepolje na sednici
održanoj dana 29.06.2018. godine, je rešenjem
broj 020-139/17 imenovala Upravni odbor
Predškolske ustanove “Miša Cvijović” Prijepolje
i pored ostalih imenovan je Alem Rovčanin, novinar -predstavnik roditelja.

Алему Ровчанину је престала дужност у
складу са чланом 117. став 3. тачка 4. Закона
о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11,
55/13, 35/15, 68/15, 62/16, 88/17 и 27/18) престанак основа по којем именован у орган
управљања - дете више не похађа предшколску
установу.

Alemu Rovčaninu je prestala dužnost u skladu
sa članom 117. stav 3. tačka 4. Zakona o osnovama
sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15,
62/16, 88/17 i 27/18) - prestanak osnova po kojem imenovan u organ upravljanja - dete više ne
pohađa predškolsku ustanovu.

Правни основ за доношење предложеног
решења садржан је у одредбама Закона о
локалној самоуправи (²Службени гласник РС²,
број 129/07, 83/2014-др. закон , 101/16-др.закон
и 47/2018), и Статуту општине Пријепоље
(²Службени гласник општине Пријепоље²,
3/2019), Закону о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16, 88/17 и
27/18).

Pravni osnov za donošenje predloženog
rešenja sadržan je u odredbama Zakona o lokalnoj
samoupravi (²Službeni glasnik RS², broj 129/07,
83/2014-dr. zakon , 101/16-dr.zakon i 47/2018),
i Statutu opštine Prijepolje (²Službeni glasnik
opštine Prijepolje², 3/2019), Zakonu o osnovama
sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15,
62/16, 88/17 i 27/18).

Члан 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (²Службени гласник РС², број
129/07, 83/2014-др.закон , 101/16-др.закон и
47/2018), предвиђа да:

Član 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj
samoupravi (²Službeni glasnik RS², broj 129/07,
83/2014-dr.zakon , 101/16-dr.zakon i 47/2018),
predviđa da:

“Скупштина општине, именује и разрешава
управни и надзорни одбор, именује и разрешава
директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност
на њихове статуте, у складу са законом”.

“Skupština opštine, imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i
službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove
statute, u skladu sa zakonom”.

Чланом 42. став 1. тачка 13. Статута
општине Пријепоље (“Службени гласник
општине Пријепоље”, број 4/09, 12/14 и 19/16),
предвиђено је да:
“Скупштина именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директоре
установа,организације и слубе чији је оснивач
и даје сагласност на њихове статуте у складу са
законом”.

Članom 42. stav 1. tačka 13. Statuta opštine
Prijepolje (“Službeni glasnik opštine Prijepolje”,
broj 4/09, 12/14 i 19/16), predviđeno je da:
“Skupština imenuje i razrešava upravni odbor,
nadzorni odbor i direktore ustanova,organizacije i
slube čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove
statute u skladu sa zakonom”.
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Чланом 117.став 3.тачка 4. Закона о основама
система образовања и васпитања предвиђено је
да “Скупштина јединице локалне самоуправе
разрешиће пре истека мандата поједине чланове
укљућујући и предсeдника или орган управљања
установе на лични захтев члана као и у случају
престанка основа по којем је именован у оран
управљања” .

Članom 117.stav 3.tačka 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđeno
je da “Skupština jedinice lokalne samouprave
razrešiće pre isteka mandata pojedine članove
ukljućujući i predsednika ili organ upravljanja
ustanove na lični zahtev člana kao i u slučaju prestanka osnova po kojem je imenovan u oran upravljanja” .

Имајући у виду напред изнето, Општинско
веће општине Пријепоље на седници одржаној
дана године, је предложило да се члан
Управног одбора Предшколске установе “Миша
Цвијовић” Пријепоље, разреши Алем Ровчанин
из Пријепоља а уместо њега за члана Управног
одбора именује Милица Бандука представник
родитеља.

Imajući u vidu napred izneto, Opštinsko veće
opštine Prijepolje na sednici održanoj dana godine, je predložilo da se član Upravnog odbora
Predškolske ustanove “Miša Cvijović” Prijepolje,
razreši Alem Rovčanin iz Prijepolja a umesto njega za člana Upravnog odbora imenuje Milica Banduka predstavnik roditelja.
Pouka o pravnom leku:Ovo rešenje konačno
je u upravnom postupku i protiv njega žalba nije
dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor
pred nadležnim sudom.

Поука о правном леку:Ово решење коначно
је у управном поступку и против њега жалба
није допуштена, али се може покренути управни
спор пред надлежним судом.
Решење доставити: Разрешеном и именованом члану Управног одбора, ПУ “Миша
Цвијовић” Пријепоље и архиви Општинског
већа.

Rešenje dostaviti: Razrešenom i imenovanom
članu Upravnog odbora, PU “Miša Cvijović” Prijepolje i arhivi Opštinskog veća.

Број: 020-139/2017-2
Дана: 19.11.2019. године
Пријепоље

Broj: 020-139/2017-2
Dana: 19.11.2019. godine
Prijepolje

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLJE

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ПРЕДРАГ МАТОВИЋ

ZAMENIK PREDSEDNIKA
PREDRAG MATOVIĆ

Скупштина општине Пријепоље, на
седници одржаној дана 19.11.2019. године, на
предлог Општинског већа општине Пријепоље,
а на основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи “Службени гласник РС”,
број 129/07,83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 116. став 5. и 6. Закона
о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11,
55/13, 35/15, 68/15, 62/16, 88/17 и 27/18) и члана
42. став 1. тачка 13. Статута општине Пријепоље
“Службени гласник општине Пријепоље”, број
3/2019), донела је

Skupština opštine Prijepolje, na sednici
održanoj dana 19.11.2019. godine, na predlog
Opštinskog veća opštine Prijepolje, a na osnovu
člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi “Službeni glasnik RS”, broj 129/07,83/2014dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), člana
116. stav 5. i 6. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, broj
72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16, 88/17 i
27/18) i člana 42. stav 1. tačka 13. Statuta opštine
Prijepolje “Službeni glasnik opštine Prijepolje”,
broj 3/2019), donela je
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “МИЛОСАВ
СТИКОВИЋ” КОЛОВРАТ

REŠENJE
O RAZREŠENJU I IMENOVANJU
ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “MILOSAV STIKOVIĆ”
KOLOVRAT

I

I

Разрешава се члан Школског одбора Основне
школе “Милосав Стиковић” Коловрат, именован
решењем Скупштине општине Пријепоље, број
020-110/18 од 26.09.2018. године и то:

Razrešava se član Školskog odbora Osnovne
škole “Milosav Stiković” Kolovrat, imenovan
rešenjem Skupštine opštine Prijepolje, broj 020110/18 od 26.09.2018. godine i to:

- Реџо Мекушић, наставник хемије, представник из реда запослених,

- Redžo Mekušić, nastavnik
dstavnik iz reda zaposlenih,

hemije, pre-

II

II

Imenuje se član Školskog odbora Osnovne
škole “Milosav Stiković” Kolovrat i to:

Именује се члан Школског одбора Основне
школе “Милосав Стиковић” Коловрат и то:

-Emir Kriještorac, profesor ﬁzičke kulture,
predstavnik iz reda zaposlenih.

-Емир Кријешторац, професор физичке
културе, представник из реда запослених.

III

III

Mandat imenovanom članu Školskog odbora
Osnovne škole “Milosav Stiković” Kolovrat traje
dok traje mandat članovima Školskog odbora koji
su imenovani rešenjem Skupštine opštine Prijepolje, broj 020-110/18 od 26.09.2018.godine.

Мандат именованом члану Школског одбора
Основне школе “Милосав Стиковић” Коловрат
траје док траје мандат члановима Школског
одбора који су именовани решењем Скупштине
општине Пријепоље, број 020-110/18 од
26.09.2018.године.
IV

IV

Ово решење ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Пријепоље”.

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

OBRAZLOŽENJE

Чланом 116. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15,
62/16, 88/17 и 27/18), прописано је да орган
управљања школе чине по три представника из
реда запослених у установи, родитеља, односно
других законских заступника и три представника
на предлог јединице локалне самоуправе.
Чланове органа управљања школе именује
и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе.

Članom 116. Zakona o osnovama sistema
obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”,
broj 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16,
88/17 i 27/18), propisano je da organ upravljanja
škole čine po tri predstavnika iz reda zaposlenih
u ustanovi, roditelja, odnosno drugih zakonskih
zastupnika i tri predstavnika na predlog jedinice
lokalne samouprave.
Članove organa upravljanja škole imenuje i
razrešava skupština jedinice lokalne samouprave.
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Чланове органа управљања из реда
запослених предлаже наставничко веће на
заједничкој седници, а из реда родитеља - Савет
родитеља, тајним изјашњавањем.

Članove organa upravljanja iz reda zaposlenih
predlaže nastavničko veće na zajedničkoj sednici, a iz reda roditelja - Savet roditelja, tajnim
izjašnjavanjem.

Решење о именовању, односно разрешењу
органа управљања коначно је у управном
поступку.

Rešenje o imenovanju, odnosno razrešenju
organa upravljanja konačno je u upravnom postupku.

Чланом 117. Закона предвиђено је да мандат
органа управљања траје четири године.

Članom 117. Zakona predviđeno je da mandat organa upravljanja traje četiri godine.

С обзиром да је Реџо Мекушић, члан
Школског одбора Основне школе “Милосав
Стиковић” Коловрат, у међувремену распоређен
на место помоћника директора у Основној школи
“Милосав Стиковић” Коловрат у извдојеном
одељењу у Ратајској, сходно члану 116. Закона
о основама система образовања и васпитања,
лице које би могло да заступа интересе више
структура не може бити члан Школског одбора.

S obzirom da je Redžo Mekušić, član
Školskog odbora Osnovne škole “Milosav
Stiković” Kolovrat, u međuvremenu raspoređen
na mesto pomoćnika direktora u Osnovnoj školi
“Milosav Stiković” Kolovrat u izvdojenom
odeljenju u Ratajskoj, shodno članu 116. Zakona
o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, lice
koje bi moglo da zastupa interese više struktura ne
može biti član Školskog odbora.

Основна школа “Милосав Стиковић” Коловрат, након спроведеног поступка, доставила је
предлог кандидата Наставничког већа за члана
Школског одбора.
Имајући у виду напред изнето, Општинско
веће општине Пријепоље на седници одржаној
дана 30.09.2019.године, је предложило да се
члан Школског одбора Основне школе “Милосав
Стиковић” Коловрат, разреши Реџо Мекушић из
Пријепоља, а уместо њега за члана Школског
одбора именује Емир Кријешторац.

Osnovna škola “Milosav Stiković” Kolo-vrat,
nakon sprovedenog postupka, dostavila je predlog
kandidata Nastavničkog veća za člana Školskog
odbora.
Imajući u vidu napred izneto, Opštinsko
veće opštine Prijepolje na sednici održanoj
dana 30.09.2019.godine, je predložilo da se
član Školskog odbora Osnovne škole “Milosav
Stiković” Kolovrat, razreši Redžo Mekušić iz Prijepolja, a umesto njega za člana Školskog odbora
imenuje Emir Kriještorac.

Поука о правном леку: Ово решење коначно
је у управном поступку и против њега жалба
није допуштена, али се може покренути управни
спор пред надлежним судом.

Pouka o pravnom leku:Ovo rešenje konačno
je u upravnom postupku i protiv njega žalba nije
dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor
pred nadležnim sudom.

Решење доставити: Разрешеном и именованом члану Школког одбора, Школском одбору,
Основној школи “Милосав Стиковић” Коловрат
и архиви Општинског већа.

Rešenje dostaviti: Razrešenom i imenovanom članu Školkog odbora, Školskom odboru,
Osnovnoj školi “Milosav Stiković” Kolovrat i
arhivi Opštinskog veća.

Број: 020-110/18-1
Дана: 19.11.2019.године
Пријепоље

Broj: 020-110/18-1
Dana: 19.11.2019.godine
Prijepolje

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLJE

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

ZAMENIK PREDSEDNIKA
Predrag Matović

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Предраг Матовић
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Skupština opštine Prijepolje, na sednici
održanoj dana 19.11.2019. godine, na predlog
Opštinskog veća opštine Prijepolje, a na osnovu
člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi “Službeni glasnik RS”, broj 129/07,83/2014dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), člana
116. stav 5. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, broj
72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16, 88/17 i
27/18) i člana 42. stav 1. tačka 13. Statuta opštine
Prijepolje “Službeni glasnik opštine Prijepolje”,
broj 3/2019), donela je

Скупштина општине Пријепоље, на
седници одржаној дана 19.11.2019. године, на
предлог Општинског већа општине Пријепоље,
а на основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи “Службени гласник
РС”, број 129/07,83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018), члана 116. став 5. Закона
о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11,
55/13, 35/15, 68/15, 62/16, 88/17 и 27/18) и члана
42. став 1. тачка 13. Статута општине Пријепоље
“Службени гласник општине Пријепоље”, број
3/2019), донела је

REŠENJE
O RAZREŠENJU I IMENOVANJU
ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE
PRIJEPOLJE

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
ПРИЈЕПОЉЕ

I

I

Razrešavaju se članovi Školskog odbora
Osnovne muzičke škole Prijepolje, imenovani
rešenjem Skupštine opštine Prijepolje, broj 6105/2018 od 26.09.2018. godine i to:

Разрешавају се чланови Школског одбора
Основне музичке школе Пријепоље, именовани
решењем Скупштине општине Пријепоље, број
610-5/2018 од 26.09.2018. године и то:

-Veljko Kijanović, dipl. inženjer zaštite na
radu, predstavnik lokalne samouprave,

-Вељко Кијановић, дипл. инжењер заштите
на раду, представник локалне самоуправе,

-Zorica Joksimović-Milošević, medicinski
tehničar, predstavnik Saveta roditelja.

-Зорица Јоксимовић-Милошевић, медицински техничар, представник Савета родитеља.
II

II

Именују се чланови Школског одбора
Основне музичке школе Пријепоље и то:

Imenuju se članovi Školskog odbora Osnovne
muzičke škole Prijepolje i to:

- Лазар Шпица, мастер менаџер факултета
организационих наука, представник локалне
самоуправе,

- Lazar Špica, master menadžer fakulteta organizacionih nauka, predstavnik lokalne samouprave,

- Славица Радуловић, професор разредне
наставе, представник Савета родитеља

- Slavica Radulović, profesor razredne
nastave, predstavnik Saveta roditelja

III

III

Мандат именованованим члановима Школског одбора Основне музичке школе Пријепоље траје док траје мандат члановима
Школског одбора који су именовани решењем
Скупштине општине Пријепоље, број 6105/2018 од 26.09.2018. године.

Mandat imenovanovanim članovima Školskog
odbora Osnovne muzičke škole Prijepolje traje
dok traje mandat članovima Školskog odbora koji
su imenovani rešenjem Skupštine opštine Prijepolje, broj 610-5/2018 od 26.09.2018. godine.
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IV

IV

Ово решење ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Пријепоље”.

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

OBRAZLOŽENJE

Чланом 116. Закона о основама система
образовања и васпитања(“Службени гласник
РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15,
62/16, 88/17 и 27/18), прописано је да орган
управљања школе чине три представника из
реда запослених у установи, родитеља, односно
других законских заступника и три представника
на предлог јединице локалне самоуправе.

Članom 116. Zakona o osnovama sistema
obrazovanja i vaspitanja(“Službeni glasnik RS”,
broj 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16,
88/17 i 27/18), propisano je da organ upravljanja škole čine tri predstavnika iz reda zaposlenih
u ustanovi, roditelja, odnosno drugih zakonskih
zastupnika i tri predstavnika na predlog jedinice
lokalne samouprave.

Чланове органа управљања школе именује
и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе.

Članove organa upravljanja škole imenuje i
razrešava skupština jedinice lokalne samouprave.
Članove organa upravljanja iz reda zaposlenih predlaže nastavničko veće na zajedničkoj
sednici, a iz reda roditelja - Savet roditelja, tajnim
izjašnjavanjem.

Чланове органа управљања из реда
запослених предлаже наставничко веће на
заједничкој седници, а из реда родитеља - Савет
родитеља, тајним изјашњавањем.

Rešenje o imenovanju, odnosno razrešenju
organa upravljanja konačno je u upravnom
postupku.

Решење о именовању, односно разрешењу
органа управљања коначно је у управном
поступку.

Članom 117. Zakona predviđeno je da mandat organa upravljanja traje četiri godine.

Чланом 117. Закона предвиђено је да мандат
органа управљања траје четири године.

S obzirom da je Veljku Kijanoviću, dosadašnjem članu Školskog odbora Osnovne
muzičke škole Prijepolje, predstavnika lo-kalne
samouprave, prestalo članstvo pre isteka mandata imenovanjem za direktora druge ustanove,
Osnovna muzička škola Prijepolje je dostavila
obaveštenje o potrebi za razrešenjem i imenovanjem novog člana ispred lokalne samouprave.
Dosadašnjem članu Školskog odbora Osnovne muzičke škole Prijepolje iz reda Saveta
roditelja Zorici Joksimović-Milošević je prestalo članstvo pre isteka mandata, jer je dete iste
završilo školovanje u Osnovnoj muzičkoj školi. S
tim u vezi postoje razlozi za razrešenje iz Školskog
odbora.

С обзиром да је Вељку Кијановићу, досадашњем члану Школског одбора Основне
музичке школе Пријепоље, представника локалне самоуправе, престало чланство пре
истека мандата именовањем за директора друге
установе, Основна музичка школа Пријепоље је
доставила обавештење о потреби за разрешењем
и именовањем новог члана испред локалне
самоуправе.
Досадашњем члану Школског одбора
Основне музичке школе Пријепоље из
реда Савета родитеља Зорици ЈоксимовићМилошевић је престало чланство пре истека
мандата, јер је дете исте завршило школовање у
Основној музичкој школи. С тим у вези постоје
разлози за разрешење из Школског одбора.
Основна музичка школа је након спроведеног
поступка доставила предлог кандидата Савета
родитеља за члана Школског одбора.

Osnovna muzička škola je nakon sprovedenog postupka dostavila predlog kandidata Saveta
roditelja za člana Školskog odbora.

Имајући у виду напред изнето, Општинско

Imajući u vidu napred izneto, Opštinsko
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веће општине Пријепоље на седници одржаној
дана 31.10.2019. године, је предложило да се
разреше чланови Школског одбора Основне
музичке школе Пријепоље, Вељко Кијановић из
Пријепоља, и Зорица Јоксимовић-Милошевић,
а уместо њих за чланове Школског одбора
Основне музичке школе Пријепоље именују
Лазар Шпица, мастер менаџер факултета
организационих наука, представник локалне
самоуправе и Славица Радуловић, професор
разредне наставе, представник Савета родитеља

veće opštine Prijepolje na sednici održanoj dana
31.10.2019. godine, je predložilo da se razreše
članovi Školskog odbora Osnovne muzičke škole
Prijepolje, Veljko Kijanović iz Prijepolja, i Zorica
Joksimović-Milošević, a umesto njih za članove
Školskog odbora
Osnovne muzičke škole Prijepolje imenuju
Lazar Špica, master menadžer fakulteta organizacionih nauka, predstavnik lokalne samouprave
i Slavica Radulović, profesor razredne nastave,
predstavnik Saveta roditelja

Поука о правном леку: Ово решење коначно
је у управном поступку и против њега жалба
није допуштена, али се може покренути управни
спор пред надлежним судом.

Pouka o pravnom leku: Ovo rešenje konačno
je u upravnom postupku i protiv njega žalba nije
dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor
pred nadležnim sudom.

Решење доставити Разрешеним и именованим члановима Школског одбора, Школском одбору, Основној музичкој школи и
архиви Општинског већа.

Rešenje dostaviti Razrešenim i ime-novanim
članovima Školskog odbora, Školskom odboru,
Osnovnoj muzičkoj školi i arhivi Opštinskog veća.
Broj: 610-5/2018-1
Dana: 19.11.2019.godine

Број: 610-5/2018-1
Дана: 19.11.2019.године

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLJE

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Предраг Матовић

ZAMENIK PREDSEDNIKA
Predrag Matović

Oдржаној дана 19.11.2019.године, на
предлог Општинског већа општине Пријепоље,
а на основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи “Службени гласник РС”,
број 129/07,83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 116. став 5. и 6. Закона
о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11,
55/13, 35/15, 68/15, 62/16, 88/17 и 27/18) и члана
42. став 1. тачка 13. Статута општине Пријепоље
“Службени гласник општине Пријепоље), број
3/2019), донела је

Održanoj dana 19.11.2019.godine, na predlog
Opštinskog veća opštine Prijepolje, a na osnovu
člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi “Službeni glasnik RS”, broj 129/07,83/2014dr.zakon, 101/2016-dr.za-kon i 47/2018), člana
116. stav 5. i 6. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, broj
72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16, 88/17 i
27/18) i člana 42. stav 1. tačka 13. Statuta opštine
Prijepolje “Službeni glasnik opštine Prijepolje),
broj 3/2019), donela je

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ПРИЈЕПОЉЕ

REŠENJE
O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA
TEHNIČKE ŠKOLE PRIJEPOLJE

I

I

Разрешава се члан Школског одбора
Техничке школе Пријепоље, именован решењем

Razrešava se član Školskog odbora Tehničke
škole Prijepolje, imenovan rešenjem Skupštine
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Скупштине општине Пријепоље, број 610-3/18
од 26.09.2018. године и то:

opštine Prijepolje, broj 610-3/18 od 26.09.2018.
godine i to:

- Зорица Романдић, представник Савета
родитеља,

- Zorica Romandić, predstavnik Saveta
roditelja,
II

II

Imenuje se član Školskog odbora Tehničke škole
Prijepolje i to:

Именује се члан Школског одбора Техничке
школе Пријепоље и то:

- Milanko Tomović, inženjer železničkog
mašinstva, predstavnik Saveta roditelja.

- Миланко Томовић, инжењер железничког
машинства, представник Савета родитеља.

III

III

Mandat imenovanom članu Školskog odbora
Tehničke škole Prijepolje traje dok traje mandat
članovima Školskog odbora koji su imenovani
rešenjem Skupštine opštine Prijepolje, broj 6103/18 od 26.09.2018.godine.

Мандат именованом члану Школског
одбора Техничке школе Пријепоље траје док
траје мандат члановима Школског одбора који
су именовани решењем Скупштине општине
Пријепоље, број 610-3/18 од 26.09.2018.године.

IV

IV

Ovo rešenje stupa na snagu narednog dana od
dana objavljivanja u “Službenom glasniku opštine
Prijepolje).

Ово решење ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Пријепоље).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

OBRAZLOŽENJE

Чланом 116. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15,
62/16, 88/17 и 27/18), прописано је да орган
управљања школе чине три представника из
реда запослених у установи, родитеља, односно
других законских заступника и три представника
на предлог јединице локалне самоуправе.
Чланове органа управљања из реда
запослених предлаже наставничко веће на
заједничкој седници, а из реда родитеља - Савет
родитеља, тајним изјашњавањем.

Članom 116. Zakona o osnovama sistema
obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”,
broj 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16,
88/17 i 27/18), propisano je da organ upravljanja škole čine tri predstavnika iz reda zaposlenih
u ustanovi, roditelja, odnosno drugih zakonskih
zastupnika i tri predstavnika na predlog jedinice
lokalne samouprave.
Članove organa upravljanja iz reda zaposlenih predlaže nastavničko veće na zajedničkoj
sednici, a iz reda roditelja - Savet roditelja, tajnim
izjašnjavanjem.

Решење о именовању, односно разрешењу
органа управљања коначно је у управном
поступку.

Rešenje o imenovanju, odnosno razrešenju
organa upravljanja konačno je u upravnom postupku.

Чланом 117. Закона предвиђено је да мандат
органа управљања траје четири године.

Članom 117. Zakona predviđeno je da mandat organa upravljanja traje četiri godine.

С обзиром да је Зорици Романдић из
Пријепоља, дете завршило школовање школске
2018/2019.године, постоје разлози за разрешење
исте из Школског одбора.

S obzirom da je Zorici Romandić iz Prijepolja, dete završilo školovanje školske 2018/2019.godine, postoje razlozi za razrešenje iste iz Školskog
odbora.

24

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE

20.11.2019. Strana 2 5- Broj 10/2019

20.11.2019. Strana 2 5- Broj 10/2019

Техничка школа Пријепоље, након спроведеног поступка доставила је предлог
кандидата Савета родитеља за члана Школског
одбора.

Tehnička škola Prijepolje, nakon spro-vedenog postupka dostavila je predlog kandidata
Saveta roditelja za člana Školskog odbora.
Imajući u vidu napred izneto, Opštinsko
veće opštine Prijepolje na sednici održanoj dana
30.09.2019.godine, je predložilo da se član
Školskog odbora Tehničke škole Prijepolje,
razreši Zorica Romandić iz Prijepolja, a umesto
nje za člana Školskog odbora imenuje Milanko
Tomović.

Имајући у виду напред изнето, Општинско
веће општине Пријепоље на седници одржаној
дана 30.09.2019.године, је предложило да се члан
Школског одбора Техничке школе Пријепоље,
разреши Зорица Романдић из Пријепоља, а
уместо ње за члана Школског одбора именује
Миланко Томовић.

Pouka o pravnom leku: Ovo rešenje konačno
je u upravnom postupku i protiv njega žalba nije
dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor
pred nadležnim sudom.

Поука о правном леку:Ово решење коначно
је у управном поступку и против њега жалба
није допуштена, али се може покренути управни
спор пред надлежним судом.
Решење доставити: Разрешеном и именованом члану Школког одбора, Школском одбору,
Техничкој школи и архиви Општинског већа.

Rešenje dostaviti: Razrešenom i imenovanom članu Školkog odbora, Školskom odboru,
Tehničkoj školi i arhivi Opštinskog veća.

Број: 610-3/2018-1
Дана: 19.11.2019.године

Broj: 610-3/2018-1
Dana: 19.11.2019.godine
SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLJE

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Предраг Матовић

ZAMENIK PREDSEDNIKA
Predrag Matović

Скупштинa oпштинe Приjeпoљe, нa сeдници oдржaнoj дaнa 19.11.2019.године, нa
прeдлoг Oпштинскoг вeћa oпштинe Приjeпoљe,
a нa oснoву члaнa 32.тaчкa 19. Зaкoнa o
лoкaлнoj сaмoупрaви („Службeни .глaсник
РС“, брoj129/07. 83/2014-др.зaкoн, 101/2016-др
зaкoн и 47/2018), члaнa 42. Стaтутa oпштинe
Приjeпoљe („Службeни глaсник oпштинe
Приjeпoљe“, брoj 3/2019), нa oснoву зaхтeвa
oдгoвoрнoг лицa зa Oпшту зeмљoрaдничку
зaдругу Приjeпoљe 2019 у oснивaњу, брoj 020106/19 oд 05.09.2019. гoдинe, дoнeлa je

Skupština opštine Prijepolje, na sednici
održanoj dana 19.11.2019.godine, na predlog
Opštinskog veća opštine Prijepolje, a na osnovu
člana 32.tačka 19. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni .glasnik RS“, broj129/07. 83/2014dr.zakon, 101/2016-dr zakon i 47/2018), člana
42. Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj 3/2019), na osnovu
zahteva odgovornog lica za Opštu zemljoradničku
zadrugu Prijepolje 2019 u osnivanju, broj 020106/19 od 05.09.2019. godine, donela je

REŠENjE

РEШEЊE

o davanju saglasnosti na upotrebu imena opštine
Prijepolje

o дaвaњу сaглaснoсти нa упoтрeбу имeнa
oпштинe Приjeпoљe
ДAJE СE СAГЛAСНOСT нa упoтрeбу
имeнa oпштинe Приjeпoљe у имeну OPŠTA
ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA PRIJEPOLjE
2019 PRIJEPOLJE.

DAJE SE SAGLASNOST na upotrebu imena opštine Prijepolje u imenu OPŠTA
ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA PRIJEPOLjE
2019 PRIJEPOLJE.
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Oвo рeшeњe oбjaвити у
глaснику oпштинe Приjeпoљe”.

“Службeнoм

Ovo rešenje objaviti u “Službenom glasniku
opštine Prijepolje”.

Oбрaзлoжeњe

O b r a z l o ž e nj e

Прaвни oснoв зa дoнoшeњe oвoг рeшeњa
сaдржaн je у oдрeдбaмa члaнa 32. тaчкa 19.
Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви („Службeни
глaсник РС“, брoj 129/07, 83/2014-др.зaкoн,
101/2016-др зaкoн и 47/2018) и члaнa 42.
Стaтутa oпштинe Приjeпoљe („Службeни
глaсник oпштинe Приjeпoљe“, брoj 3/2019),
кojимa je прoписaнo дa Скупштинa oпштинe
дaje сaглaснoст нa упoтрeбу имeнa, грбa и другoг
oбeлeжja Oпштинe.
Oпштa зaмљoрaдничкa зaдругa Приjeпoљe
2019 из Приjeпoљa пoднeлa je зaхтeв зa дaвaњe
сaглaснoсти нa упoтрeбу нaзивa, брoj 020-106/19
oд 05.09.2019.гoдинe.

Pravni osnov za donošenje ovog rešenja
sadržan je u odredbama člana 32. tačka 19. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
RS“, broj 129/07, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr
zakon i 47/2018) i člana 42. Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj
3/2019), kojima je propisano da Skupština opštine
daje saglasnost na upotrebu imena , grba i drugog
obeležja Opštine.

Рaзмaтрajући нaвeдeни зaхтeв, Oпшти-нскo
вeћe oпштинe Приjeпoљe, нa сeдници oдржaнoj
дaнa 30.09.2019. гoдинe je прe-длoжилo дa
сe дa сaглaснoст зa упoтрeбу имeнa oпштинe
Приjeпoљe у имeну OPŠTA ZEMLjORADNIČKA
ZADRUGA PRIJEPOLjE 2019 PRIJEPOLJE.

Razmatrajući navedeni zahtev, Opšti-nsko
veće opštine Prijepolje, na sednici održanoj dana
30.09.2019. godine je pre-dložilo da se da saglasnost za upotrebu imena opštine Prijepolje u imenu
OPŠTA ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA PRIJEPOLjE 2019 PRIJEPOLJE.

Пoукa o прaвнoм лeку: Oвo рeшeњe кoнaчнo
je у упрaвнoм пoступку и прoтив њeгa жaлбa
ниje дoпуштeнa, aли сe мoжe пoкрeнути упрaвни
спoр прeд нaдлeжним судoм.

Pouka o pravnom leku: Ovo rešenje konačno
je u upravnom postupku i protiv njega žalba nije
dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor
pred nadležnim sudom.

Рeшeњe дoстaвити: Oпштoj зeмљoрaдничкoj
зaдрузи Приjeпoљe 2019 из Приjeпoљa и aрхиви
Oпштинскoг вeћa.

Rešenje dostaviti: Opštoj zemljoradničkoj
zadruzi Prijepolje 2019 iz Prijepolja i arhivi
Opštinskog veća.

Брoj: 020-106/19
Дaнa:19.11.2019.године

Broj: 020-106/19
Dana:19.11.2019.godine

Opšta zamljoradnička zadruga Prijepolje
2019 iz Prijepolja podnela je zahtev za davanje
saglasnosti na upotrebu naziva, broj 020-106/19
od 05.09.2019.godine.

СКУПШTИНA OПШTИНE ПРИJEПOЉE

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Предраг Матовић

ZAMENIK PREDSEDNIKA
Predrag Matović
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