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GODINA XII
BROJ 7/2012

PRIJEPOLJE
31. avgust 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 седници
одржаној 17.07.2012. године, на предлог Општинског
већа Општине Пријепоље, а на основу члана 32.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07) и члана 39. Статута општине
Пријепоље (''Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/2009), донела је

Skup{tina op{tine Prijepolje, na sednici odr`anoj
17.07.2012. godine, na predlog Op{tinskog ve}a Op{tine
Prijepolje, a na osnovu ~lana 32. Zakona o lokalnoj
samoupravi (''Slu`beni glasnik RS'', broj 129/07) i ~lana
39. Statuta op{tine Prijepolje (''Slu`beni glasnik op{tine
Prijepolje'', broj 4/2009), donela je

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ''ЛИМ''
ПРИЈЕПОЉЕ

R E [ E NJ E
O RAZRE[ENJU DIREKTORA JKP ''LIM''
PRIJEPOLJE

I

I

Разрешава се ЕМИР ХАШИМБЕГОВИЋ,
дипломирани инжењер електротехнике из
Пријепоља, дужности директора ЈКП ''Лим''
Пријепоље.

Razre{ava se EMIR HA{IMBEGOVI],
diplomirani in`enjer elektrotehnike iz Prijepolja, du`nosti
direktora JKP ''Lim'' Prijepolje.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље“.
Број: 020-28/2012
Дана: 17.07.2012. године
Пријепоље

II
Ovo re{enje stupa na snagu danom dono{enja a
objavi}e se u ''Slu`benom glasniku op{tine Prijepolje“.
Broj: 020-28/2012
Dana: 17.07.2012. godine
P r i j e p o lj e
SKUP[TINA OP[TINE PRIJEPOLJE

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
PREDSEDNIK
Vukosav Toma{evi} s.r.

ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић s.r.
Скупштина општине Пријепоље, на седници
одржаној 17.07.2012. године, на предлог Општинског
већа Општине Пријепоље, а на основу члана 32.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07) и члана 39. Статута општине
Пријепоље (''Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/2009), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ''ЛИМ''
ПРИЈЕПОЉЕ
I
АЗИЗ ХАЏИФЕЈЗОВИЋ, дипломирани
економиста из Пријепоља, именује се за директора
ЈКП ''Лим'' Пријепоље, на мандатни период од 4
године.

Skup{tina op{tine Prijepolje, na sednici odr`anoj
17.07.2012. godine, na predlog Op{tinskog ve}a Op{tine
Prijepolje, a na osnovu ~lana 32. Zakona o lokalnoj
samoupravi (''Slu`beni glasnik RS'', broj 129/07) i ~lana
39. Statuta op{tine Prijepolje (''Slu`beni glasnik op{tine
Prijepolje'', broj 4/2009), donela je

R E [ E NJ E
O IMENOVANJU DIREKTORA JKP ''LIM''
PRIJEPOLJE
I
AZIZ HAD@IFEJZOVI}, diplomirani
ekonomista iz Prijepolja, imenuje se za direktora JKP
''Lim'' Prijepolje, na mandatni period od 4 godine.
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II

II

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

Ovo re{enje stupa na snagu danom dono{enja a
objavi}e se u ''Slu`benom glasniku op{tine Prijepolje.

Број: 020-28-1/2012
Дана: 17.07.2012. године
Пријепоље

Broj: 020-28-1/2012
Dana: 17.07.2012. godine
P r i j e p o lj e

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUP[TINA OP[TINE PRIJEPOLJE

ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић s.r.

PREDSEDNIK
Vukosav Toma{evi} s.r.

Скупштина општине Пријепоље на седници
одржаној 17.07.2012. године, на предлог председника
Општине Пријепоље, а на основу члана 42. став 6.
Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник
РС'', број 111/2009 и 92/2011), члана 10. Уредбе о
саставу и начину рада Штаба за ванредне ситуације
(''Сл. гласник РС'', бр. 98/2010), Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07),
члана 4. Одлуке о оснивању Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Пријепоље ''Службени
гласник општине Пријепоље'', број 7/2010) и члана
39. Статута општине Пријепоље (''Службени гласник
општине Пријепоље'', број 4/2009), донела је

Skup{tina op{tine Prijepolje na sednici
odr`anoj 17.07.2012. godine, na predlog predsednika
Op{tine Prijepolje, a na osnovu ~lana 42. stav 6. Zakona
o vanrednim situacijama (''Slu`beni glasnik RS'', broj
111/2009 i 92/2011), ~lana 10. Uredbe o sastavu i
na~inu rada [taba za vanredne situacije (''Sl. glasnik
RS'', br. 98/2010), Zakona o lokalnoj samoupravi
(''Slu`beni glasnik RS'', broj 129/07), ~lana 4. Odluke
o osnivanju Op{tinskog {taba za vanredne situacije
op{tine Prijepolje ''Slu`beni glasnik op{tine
Prijepolje'', broj 7/2010) i ~lana 39. Statuta op{tine
Prijepolje (''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'', broj
4/2009), donela je

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ

R E [ E NJ E
O POSTAVLJENJU OP[TINSKOG [TABA ZA
VANREDNE SITUACIJE OP[TINE PRIJEPOLJE

I
У Штаб се постављају:
-

Емир Хашимбеговић, председник Општине
(командант Штаба);
Добро Лазаревић заменик председника
Општине, (заменик команданта Штаба;
Горан Посркача, начелник Одељења за
ванредне ситуације, (начелник Штаба);
Синиша Цвијетић, начелник Полицијске
управе, (члан Штаба);
Вујадин Ковачевић, командир ватрогасне
чете, (члан Штаба);
Ханка Хајдаревић, начелница Општинске
управе, (члан Штаба);
Бранко Гојаковић, директор ОЈ Општа
болница, (члан Штаба);
Мирсад Љухар, директор Дома здравља,
(члан Штаба);
Сабахудин Козица, управник ''Путеви''
Ужице – Погон Пријепоље, (члан Штаба);

I
U {tab se postavljaju:
-

Emir Ha{imbegovi}, predsednik Op{tine
(komandant [taba);
Dobro Lazarevi} zamenik predsednika
Op{tine, (zamenik komandanta [taba;
Goran Posrka~a, na~elnik Odeljenja za
vanredne situacije, (na~elnik [taba);
Sini{a Cvijeti}, na~elnik Policijske uprave,
(~lan [taba);
Vujadin Kova~evi}, komandir vatrogasne ~ete,
(~lan [taba);
Hanka Hajdarevi}, na~elnica Op{tinske
uprave, (~lan [taba);
Branko Gojakovi}, direktor OJ Op{ta bolnica,
(~lan [taba);
Mirsad Ljuhar, direktor Doma zdravlja, (~lan
[taba);
Sabahudin Kozica, upravnik ''Putevi'' U`ice –
Pogon Prijepolje, (~lan [taba);
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Радован Цмиљановић, директор ЈП Дирекције за изградњу, (члан Штаба);
Азиз Хаџифејзовић, директор ЈКП ''Лим'' ,
(члан Штаба);
Данило Пушица, в.д. директор
Електродистрибуције, (члан Штаба);
Милета Шпица, секретар Црвеног крста,
(члан Штаба);
Наил Кајевић, директор Центра за социјални
рад, (члан Штаба);
Илија Андрејић, Горска служба спашавања,
(члан Штаба);
Владимир Малешић, новинар ТВ Форум,
(члан Штаба);
II

Штаб за ванредне ситуације обавља следеће
послове:
1. Руководи и координира рад субјеката
система заштите испасавања и снага
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама на спровођењу утврђених
задатака;
2. Руководи и координира спровођење мера и
задатака цивилне заштите;
3. Разматра и даје мишљење на предлог
процене угрожености и предлог плана
заштите и спасавања у
ванреднимситуацијама;
4. Прати стање и организује заштите и
спасавања и предлаже мере за њихово
побољшање;
5. Наређује употребу снага заштите и
спасавања, средстава помоћи и других
средстава која се користе у ванредним
ситуацијама;
6. Стара се о редовном информисању и
обавештавању становништва о ризицима и
опасностима и предузетим мерама;
7. Разматра организацију, опремање и
обучавање јединица цивилне заштите,
овлашћених, оспособљених правних лица;
8. Сарађује са надлежним органима заштите и
спасавања суседних држава у ванредним
ситуацијама;
9. Процењује угроженост од настанка
ванредне ситуације;
10. Доноси наредбе, закључке и препоруке;
III
Поред послова из члана II овог решења
Штаб обавља и следеће послове:
- Сарађује са штабовима суседних јединица
локалне самоуправе;

-
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Radovan Cmiljanovi}, direktor JP Direkcije za
izgradnju, (~lan [taba);
Aziz Had`ifejzovi}, direktor JKP ''Lim'' , (~lan
[taba);
Danilo Pu{ica, v.d. direktor Elektrodistribucije,
(~lan [taba);
Mileta [pica, sekretar Crvenog krsta, (~lan
[taba);
Nail Kajevi}, direktor Centra za socijalni rad, (~lan
[taba);
Ilija Andreji}, Gorska slu`ba spa{avanja, (~lan
[taba);
Vladimir Male{i}, novinar TV Forum, (~lan
[taba);
II

[tab za vanredne situacije obavlja slede}e
poslove:
1. Rukovodi i koordinira rad subjekata sistema
za{tite ispasavanja i snaga za{tite i
spasavanja u vanrednim situacijama na
sprovo|enju utvr|enih zadataka;
2. Rukovodi i koordinira sprovo|enje mera i
zadataka civilne za{tite;
3. Razmatra i daje mi{ljenje na predlog procene
ugro`enosti i predlog plana za{tite i
spasavanja u vanrednimsituacijama;
4. Prati stanje i organizuje za{tite i spasavanja i
predla`e mere za njihovo pobolj{anje;
5. Nare|uje upotrebu snaga za{tite i
spasavanja, sredstava pomo}i i drugih
sredstava koja se koriste u vanrednim
situacijama;
6. Stara se o redovnom informisanju i
obave{tavanju stanovni{tva o rizicima i
opasnostima i preduzetim merama;
7. Razmatra organizaciju, opremanje i
obu~avanje jedinica civilne za{tite,
ovla{}enih, osposobljenih pravnih lica;
8. Sara|uje sa nadle`nim organima za{tite i
spasavanja susednih dr`ava u vanrednim
situacijama;
9. Procenjuje ugro`enost od nastanka vanredne
situacije;
10. Donosi naredbe, zaklju~ke i preporuke;
III
Pored poslova iz ~lana II ovog re{enja {tab
obavlja i slede}e poslove:
- Sara|uje sa {tabovima susednih jedinica lokalne
samouprave;
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Именује координатора заштите и заменика
координатора у насељеним местима;
Разматра и предлаже доношење одлуке о
организацији заштите и спасавања на
територији општине Пријепоље;
Ангажује и оспособљава правна лица и
друге организације од значаја за општину
Пријепоље.

IV
Мандат команданта, заменика команданта,
начелника и чланова Штаба траје 4. године.
V
Ступањем на снагу овог решења престаје да
важи Решење Скупштине општине Пријепоље, број
06-27/2010 од 07.09.2010. године.
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења,
а oбјавиће се у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље''.
Број: 06-8/2012
Дана: 17.07.2012. године
Пријепоље

-
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Imenuje koordinatora za{tite i zamenika
koordinatora u naseljenim mestima;
Razmatra i predla`e dono{enje odluke o
organizaciji za{tite i spasavanja na teritoriji
op{tine Prijepolje;
Anga`uje i osposobljava pravna lica i druge
organizacije od zna~aja za op{tinu Prijepolje.

IV
Mandat komandanta, zamenika komandanta,
na~elnika i ~lanova {taba traje 4. godine.
V
Stupanjem na snagu ovog re{enja prestaje da va`i
Re{enje Skup{tine op{tine Prijepolje, broj 06-27/2010 od
07.09.2010. godine.
VI
Ovo re{enje stupa na snagu danom dono{enja, a
objavi}e se u ''Slu`benom glasniku op{tine Prijepolje''.
Broj: 06-8/2012
Dana: 17.07.2012. godine
P r i j e p o lj e
SKUP[TINA OP[TINE PRIJEPOLJE

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

PREDSEDNIK
Vukosav Toma{evi} s.r.

ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић s.r.

На основу члана 43, 44. и 45. Статута
општине Пријепоље (''Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/2009), Скупштина општине
Пријепоље на седници одржаној 17.07.2012. године,
донела је

Na osnovu ~lana 43, 44. i 45. Statuta op{tine
Prijepolje (''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'', broj
4/2009), Skup{tina op{tine Prijepolje na sednici odr`anoj
17.07.2012. godine, donela je

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ АДМИНИСТРАТИВНОГ
ОДБОРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

ODLUKU
O OSNIVANJU ADMINISTRATIVNOG ODBORA
SKUP[TINE OP[TINE PRIJEPOLJE
I

I
ОСНИВА СЕ Административни одбор Скупштине
општине Пријепоље у саставу:
1.
2.
3.
4.

Асим Бећировић
Сенад Лујиновић
Милија Дробњак
Рахим Ровчанин

OSNIVA SE Administrativni odbor Skup{tine op{tine
Prijepolje u sastavu:
1.
2.
3.
4.

Asim Be}irovi}
Senad Lujinovi}
Milija Drobnjak
Rahim Rov~anin

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
31. avgust 2012.
5.
6.
7.
8.
9.
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Алмир Нуковић
др Зорица Грбовић
Сабахудин Хајдаревић
Ивко Драгутиновић
Миленко Петрић

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE
31. avgust 2012.
5.
6.
7.
8.
9.
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Almir Nukovi}
dr Zorica Grbovi}
Sabahudin Hajdarevi}
Ivko Dragutinovi}
Milenko Petri}

II

II

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

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

Број: 06-4/2012-3
Дана: 17.07. 2012. године
Пријепоље

Broj: 06-4/2012-3
Dana: 17.07. 2012. godine
P r i j e p o lj e

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUP[TINA OP[TINE PRIJEPOLJE

ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић s.r.

PREDSEDNIK
Vukosav Toma{evi} s.r.

На основу члана 45. Статута општине
Пријепоље, (''Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/09), и члана 45. Пословника
Скупштина општине Пријепоље (''Службени гласник
општине Пријепоље'', број 6/12), Административни
одбор Скупштине општине Пријепоље, на седници
одржаној 23.07.2012. године, донео је

Na osnovu ~lana 45. Statuta op{tine
Prijepolje, (''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'',
broj 4/09), i ~lana 45. Poslovnika Skup{tina op{tine
Prijepolje (''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'',
broj 6/12), Administrativni odbor Skup{tine op{tine
Prijepolje, na sednici odr`anoj 23.07.2012. godine,
doneo je

Р Е Ш Е Њ Е

R E [ E NJ E

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА
АДМИНИСТРАТИВНОГ ОДБОРА
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

O IZBORU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA
PREDSEDNIKA
ADMINISTRATIVNOG ODBORA SKUP[TINE
OP[TINE PRIJEPOLJE

I

I

За председника Административног одбора
Скупштине општине Пријепоље, бира се Асим
Бећировић, из Пријепоља, до истека мандата
одборницима Скупштине општине Пријепоље.

Za predsednika Administrativnog odbora
Skup{tine op{tine Prijepolje, bira se Asim Be}irovi}, iz
Prijepolja, do isteka mandata odbornicima Skup{tine
op{tine Prijepolje.

II

II

За заменика председника Административног
одбора Скупштине општине Пријепоље, бира се
Ивко Драгутиновић из Пријепоља, до истека мандата
одборницима Скупштине општине Пријепоље.

Za zamenika predsednika Administrativnog
odbora Skup{tine op{tine Prijepolje, bira se Ivko
Dragutinovi} iz Prijepolja, do isteka mandata
odbornicima Skup{tine op{tine Prijepolje.

III

III

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

Re{enje stupa na snagu danom dono{enja, a
objavi}e se u (''Slu`benom glasniku op{tine
Prijepolje'').
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Решење доставити именованим и архиви
Одбора.

Re{enje dostaviti imenovanim i arhivi
Odbora.

Број: 06-4/2012
Дана: 23.07.2012. године
Пријепоље

Broj: 06-4/2012
Dana: 23.07.2012. godine
Prijepolje

АДМИНИСТРАТИВНИ ОДБОР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
Број: 020-40/2012
Датум: 28.08.2012. год.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОДБОРА
Асим Бећировић s.r.

ADMINISTRATIVNI ODBOR
SKUP[TINE OP[TINE PRIJEPOLJE
REPUBLIKA SRBIJA
OP[TINA PRIJEPOLJE
Broj: 020-40/2012
Datum: 28.08.2012. god.
PREDSEDAVAJU]I ODBORA
Asim Be}irovi} s.r.

На основу члана 7. – 18. Одлуке о начину
финансирања пројеката невладиних организација из
буџета ( „Сл. Гласник општине Пријепоље бр. 7/2010
“), а у вези са Одлуком о буџету општине Пријепоље
за 2012. годину( „Сл. Гласник општине Пријепоље
бр. 5/2011“) расписује се :

Na osnovu ~lana 7. – 18. Odluke o na~inu
finansiranja projekata nevladinih organizacija iz
bud`eta ( „Sl. Glasnik op{tine Prijepolje br. 7/2010 “), a
u vezi sa Odlukom o bud`etu op{tine Prijepolje za 2012.
godinu( „Sl. Glasnik op{tine Prijepolje br. 5/2011“)
raspisuje se :

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ У 2012. ГОДИНИ

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE
PROJEKATA NEVLADINIH
ORGANIZACIJA IZ BUD@ETA OP[TINE
PRIJEPOLJE U 2012. GODINI

Укупан износ средстава планиран за
финансирање пројеката невладиних организација из
буџета општине Пријепоље у 2012. години, износи
2.000.000,00 динара (део средстава са позиције бр.
37- економске класификације бр. 481 у складу са
чланом 24. Одлуке о буџету општине Пријепоље за
2012. годину („Сл. Гласник општине Пријепоље бр.
5/2011“) )

Ukupan iznos sredstava planiran za
finansiranje projekata nevladinih organizacija iz
bud`eta op{tine Prijepolje u 2012. godini, iznosi
2.000.000,00 dinara (deo sredstava sa pozicije br.
37- ekonomske klasifikacije br. 481 u skladu sa
~lanom 24. Odluke o bud`etu op{tine Prijepolje za
2012. godinu („Sl. Glasnik op{tine Prijepolje br.
5/2011“) )

Средства намењена невладиним организа-цијама
додељују се за реализацију пројеката из следећих области:
1. Активност које се односе на јачање
сарадње владиног , невладиног и бизнис
сектора;
2. П од с т и ц а ј и р а з в о ј п р и в р е д н и х
д е л ат н о с т и ( ту р и з а м , з а н ат с т в о ,
задругарство и др )
3. Развој локaлне заједнице;
4. Екологија, заштита животне средине и
здравља грађана
5. Афирмација људских и мањинских права;
6. Програм за образовање
7. Програм за омаладину
8. Програм за стара лица
9. Афирмација демократизације локалне

Sredstva namenjena nevladinim
organizacijama dodeljuju se za realizaciju projekata iz
slede}ih oblasti:
1. Aktivnost koje se odnose na ja~anje
saradnje vladinog , nevladinog i biznis
sektora;
2. Podsticaj i razvoj privrednih delatnosti
(turizam, zanatstvo, zadrugarstvo i dr)
3. Razvoj lokalne zajednice;
4. Ekologija, za{tita `ivotne sredine i zdravlja
gra|ana
5. Afirmacija ljudskih i manjinskih prava;
6. Program za obrazovanje
7. Program za omaladinu
8. Program za stara lica
9. Afirmacija demokratizacije lokalne sredine

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
31. avgust 2012.

31. avgust 2012.

Strana 7 - Broj 7/2012

Strana 7 - Broj 7/2012

10. Развој цивилног друштва
11. Социјално – хуманитарне активности
( п од р ш к а с о ц и ј а л н о у г р о ж е н и м
грађанима, подршка старим и одобама са
инвалидитетом , подршка особама
ометеним у развоју )
12. Културне баштине, неговања историских
тековина
13. Волонтерства
14. Заштита бораца ратних, војних и
цивилних инвалида
15. Заштита и помоћ лицима леченим од
болести зависности
16. Активности пензионерских организација
17. Неформалног образовања
18. Афирмација женских права
19. Развој јавног информисања и
20. Других с адржаја који доприно с е
убрзаном развоју општине Пријепоље и
афирмацији градског активизма

10. Razvoj civilnog dru{tva
11. S o c i j a l n o – h u m a n i t a r n e a k t i v n o s t i
(podr{ka socijalno ugro`enim gra|anima,
podr{ka starim i odobama sa invaliditetom
, podr{ka osobama ometenim u razvoju )
12. Kulturne ba{tine, negovanja istoriskih
tekovina
13. Volonterstva
14. Za{tita boraca ratnih, vojnih i civilnih
invalida
15. Za{tita i pomo} licima le~enim od bolesti
zavisnosti
16. Aktivnosti penzionerskih organizacija
17. Neformalnog obrazovanja
18. Afirmacija `enskih prava
19. Razvoj javnog informisanja i
20. Drugih sadr`aja koji doprinose ubrzanom
razvoju op{tine Prijepolje i afirmaciji
gradskog aktivizma

Право учешћа имају невладине, непрофитне
и неполитичке организације
(удружења грађана) која су регистрована на
територији општине Пријепоље, пројекат реализују
на територији општине Пријепоље, односно имају
седиште или огранак и делују на том подручју као
општинске, међуопштинске или републичке
организације.

Pravo u~e{}a imaju nevladine, neprofitne i
nepoliti~ke organizacije
(udru`enja gra|ana) koja su registrovana na
teritoriji op{tine Prijepolje, projekat realizuju na
teritoriji op{tine Prijepolje, odnosno imaju sedi{te
ili ogranak i deluju na tom podru~ju kao op{tinske,
me|uop{tinske ili republi~ke organizacije.

Општина Пријепоље неће финансирати:
·
·
·
·
·
·

појединце за учешће на конференцијама,
путовања, студирање и сличне активности,
иницијативе које доносе профит
невладиним организацијама,
политичке и страначке организације, верске
организације, групе и секте и њихове
активности,
владине организације или институције
укључујући: школе, месне заједнице и сл.,
активности које заговарају нетолерантност
и насиље,
активности које се односе на проповедање
или заговарање одређене религије.

Невладина организација може учествовати са
више пројеката, а средства из буџета општине
Пријепоље додељују се за финансирање само једног
пројекта.
Вредност тражених средстава из буџета
општине Пријепоље не сме бити мања од 50.000,00
динара , ни већа од 300.000,00 динара.

Op{tina Prijepolje ne}e finansirati:
·
·
·
·
·
·

pojedince za u~e{}e na konferencijama,
putovanja, studiranje i sli~ne aktivnosti,
inicijative koje donose profit nevladinim
organizacijama,
politi~ke i strana~ke organizacije, verske
organizacije, grupe i sekte i njihove aktivnosti,
vladine organizacije ili institucije uklju~uju}i:
{kole, mesne zajednice i sl.,
aktivnosti koje zagovaraju netolerantnost i
nasilje,
aktivnosti koje se odnose na propovedanje ili
zagovaranje odre|ene religije.

Nevladina organizacija mo`e u~estvovati sa vi{e
projekata, a sredstva iz bud`eta op{tine Prijepolje
dodeljuju se za finansiranje samo jednog projekta.
Vrednost tra`enih sredstava iz bud`eta op{tine
Prijepolje ne sme biti manja od 50.000,00 dinara , ni ve}a
od 300.000,00 dinara.
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Невладина организација је дужна да
обезбеди сопствено новчано учешће најмање у
висини од 10%, од укупне вредности пројекта.

Nevladina organizacija je du`na da obezbedi
sopstveno nov~ano u~e{}e najmanje u visini od 10%,
od ukupne vrednosti projekta.

Пројекат се мора реализовати на територији
општине Пријепоље, и то најкасније до 31. децембра
2012. године.

Projekat se mora realizovati na teritoriji op{tine
Prijepolje, i to najkasnije do 31. decembra 2012 .
godine.

Учесник конкурса је дужан да уз пријаву
достави:

U~esnik konkursa je du`an da uz prijavu
dostavi:

·
·
·
·
·
·
·
·

попуњен пријавни образац,
попуњен образац описа пројекта,
попуњен образац буџета пројекта,
биографије координатора прој e кта и
кључних стручњака укључених у рад на
пројекту,
оверену фотокопију решења о упису
Удружења у регистар,
оверену фотокопију оснивачког акта
(Статут),
оверену фотокопију финансијског извештаја
достављеног надлежним државним
органима за претходну годину,
писмену изјаву о обезбеђивању сопственог
новчаног учешћа најмање у висини од 10%,
од укупне вредности пројекта.

Пријаве морају бити у затвореној коверти
и са назнаком:

·
·
·
·
·
·
·
·

popunjen prijavni obrazac,
popunjen obrazac opisa projekta,
popunjen obrazac bud`eta projekta,
biografije koordinatora projekta i klju~nih
stru~njaka uklju~enih u rad na projektu,
overenu fotokopiju re{enja o upisu Udru`enja u
registar,
overenu fotokopiju osniva~kog akta (Statut),
overenu fotokopiju finansijskog izve{taja
dostavljenog nadle`nim dr`avnim organima za
prethodnu godinu,
pismenu izjavu o obezbe|ivanju sopstvenog
nov~anog u~e{}a najmanje u visini od 10%, od
ukupne vrednosti projekta.

Prijave moraju biti u zatvorenoj koverti i sa
naznakom:

„Пријава за Конкурс за финансирање
пројеката невладиних организација из буџета
општине Пријепоље - НЕ ОТВАРАТИ“.

„Prijava za Konkurs za finansiranje projekata
nevladinih organizacija iz bud`eta op{tine Prijepolje - NE
OTVARATI“.

Пријаве се достављају на писарницу
општине Пријепоље или поштом на адресу:

Prijave se dostavljaju na pisarnicu
Prijepolje ili po{tom na adresu:

Општина Пријепоље - Комисији за
спровођење по ступка јавног конкурс а за
финансирање пројеката невладиних организација,
31300 Пријепоље, Ул. Трг Бртаства и Јединства бр. 1.

Op{tina Prijepolje - Komisiji za sprovo|enje
postupka javnog konkursa za finansiranje projekata
nevladinih organizacija, 31300 Prijepolje, Ul. Trg Brtastva
i Jedinstva br. 1.

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана
објављивања Јавног конкурса у Службеном гласнику
општине Пријепоље.
Заинтересоване невладине организације могу
преузети конкурсну документацију сваког радног
дана, од 08 до 15 часова у канцеларији бр. 16., у
општинској управи општине Пријепоље или са
званичне интернет пре зент ације општине
www.opstinaprijepolje.rs
Неблаговремене пријаве неће бити
разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати
неисправним.

op{tine

Rok za podno{enje prijava je 10 dana od dana
objavljivanja Javnog konkursa u Slu`benom glasniku
op{tine Prijepolje.
Zainteresovane nevladine organizacije mogu
preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, od
08 do 15 ~asova u kancelariji br. 16., u op{tinskoj upravi
op{tine Prijepolje ili sa zvani~ne internet prezentacije
op{tine www.opstinaprijepolje.rs
Neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane, a
nepotpune prijave }e se smatrati neispravnim.
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Критеријуми за оцењивање су:
·
·
·
·
·
·

усклађеност пројекта са свим захтевима
конкурса 0 - 45 бодова;
остварени резултати невладине организације
претходних година 0 - 20 бодова;
материјална и кадровска опремљеност
невладине организације 0 - 10 бодова;
стручност координатора и кључних стручњака
укључених у пројекат 0 - 10 бодова;
одрживост пројекта 0-15 бодова
сарадња са локалном заједницом 0 - 15 бодова.

Одлука о избору пројеката невладиних
организација који се финансирају из буџета општине
Пријепоље биће донета у року од 15 дана од дана
закључења конкурса.
Одлука о избору пројеката невладиних
организација који се финансирају из буџета општине
Пријепоље биће објављена у средствима јавног
информисања, на званичној интернет презентацији
општине www.opstinaprijepolje.rs и у „Службеном
гласнику општине Пријепоље“.
Јавни конкурс се објављује у средствима
јавног информисања, у „Службеном гласнику
општине Пријепоље “ и на званичној интернет
презентацији општине www.opstinaprijepolje.rs
Контакт особa je Миодраг Ћубић, телефон
033/710-069 .
ПРЕДСЕДНИК
Емир Хашимбеговић s.r.
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Kriterijumi za ocenjivanje su:
·
·
·
·
·
·

uskla|enost projekta sa svim zahtevima konkursa 0
- 45 bodova;
ostvareni rezultati nevladine organizacije
prethodnih godina 0 - 20 bodova;
materijalna i kadrovska opremljenost nevladine
organizacije 0 - 10 bodova;
stru~nost koordinatora i klju~nih stru~njaka
uklju~enih u projekat 0 - 10 bodova;
odr`ivost projekta 0-15 bodova
saradnja sa lokalnom zajednicom 0 - 15 bodova.

Odluka o izboru projekata nevladinih
organizacija koji se finansiraju iz bud`eta op{tine
Prijepolje bi}e doneta u roku od 15 dana od dana
zaklju~enja konkursa.
Odluka o izboru projekata nevladinih
organizacija koji se finansiraju iz bud`eta op{tine
Prijepolje
bi}e objavljena u sredstvima javnog
informisanja, na zvani~noj internet prezentaciji op{tine
www.opstinaprijepolje.rs i u „Slu`benom glasniku
op{tine Prijepolje“.
Javni konkurs se objavljuje u sredstvima javnog
informisanja, u „Slu`benom glasniku op{tine
Prijepolje “ i na zvani~noj internet prezentaciji op{tine
www.opstinaprijepolje.rs
Kontakt osoba je Miodrag ]ubi}, telefon
033/710-069 .
PREDSEDNIK
Emir Ha{imbegovi} s.r.
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Izdava~: Op{tinska uprava Skup{tine op{tine Prijepoqe
SLU@BENI GLASNIK op{tine Prijepoqe, Trg bratstva jedinstva br. 3
Odgovorni urednik: Dra{ko Dragutinovi}; urednik: Qiqana Drobwak,
Tehni~ki urednik: Dino Mu{ki}; Telefon: 033/714-956
@iro ra~un: 840-6640-93
[tampa: Grafokarton - Prijepoqe, tel: 033/710-009

