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На основу члана 74. став 5. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“, број 127/2007, 83/2014-
др.закон, 101/2016-др.-закон ,47/2018 и 111/21-др закон), 
члана 108.став 5. Статута општине Пријепоље („Службени 
гласник општине Пријепоље“, број 3/19,3/21 и 6/22) и 
члана 16. Одлуке о месним заједницама („Службени глас-
ник општине Пријепоље“, број 12/2010 и 2/2018) доносим  
 

ОДЛУКУ 
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ПРИЈЕПОЉЕ 

 
I 

Расписујем изборе за савете месних заједница на терито-
рији општине Пријепоље: Аљиновићи, Велика Жупа, Ба-
бине, Бродарево, Гостун, Дренова, Завинограђе, Ивање, 
Јабука, Каћево, Косатица, Коловрат, Камена Гора, Мијане, 
Матаруге, Милешево, Милошев До, Орашац, Правошево, 
Пријепоље, Расно, Сељашница, Седобро, Слатина, Сопот-
ница, Страњани, Тоци, Звијезд, Хисарџик и Џурово за 
20.новембар 2022.године.  

II 
Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана 
ступања на снагу ове одлуке.  

III 
Изборе за савете месних заједница спровешће Комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних заједница на 
основу одредаба Одлуке о месним заједницама  („Служ-
бени гласник општине Пријепоље“, број 12/2010 и 2/2018).

 
IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном гласнику општине Пријепоље“.  
 
Број: 020-137/22 
Датум: 20.09.2022.године. 
 

Скупштина општине Пријепоље 
Председник 

Изудин Шантић 
 
 
 
 
           На основу члана 26.,27.став 10., члана 51., 52., члана 
59.Закона о јавној својини(„Службени гласник РС“, 
бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17 , 
95/18 и 153/2020)- у даљем тексту Закон, члана 32. Закона 
о локалној  самоуправи („Сл.гласник РС„ 
129/2007,83/2014-др.закон, 101/16- др.закон и 47/2018 и 
111/2021-др.закон), члана 5. став 3. Уредбе о условима при-
бављања и отуђења непокретности непосредном погодбом 
и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибав-
љања  и уступања искоришћавања других имовинских 

Na osnovu člana 74. stav 5. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 127/2007, 83/2014-
dr.zakon, 101/2016-dr.-zakon ,47/2018 i 111/21-dr zakon), 
člana 108.stav 5. Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik 
opštine Prijepolje“, broj 3/19,3/21 i 6/22) i člana 16. Odluke o 
mesnim zajednicama („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, 
broj 12/2010 i 2/2018) donosim  
 

ODLUKU 
O RASPISIVANjU IZBORA ZA SAVETE MESNIH ZA-

JEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE PRIJEPOLjE 
 
 

I 
Raspisujem izbore za savete mesnih zajednica na teritoriji opš-
tine Prijepolje: Aljinovići, Velika Župa, Babine, Brodarevo, 
Gostun, Drenova, Zavinograđe, Ivanje, Jabuka, Kaćevo, 
Kosatica, Kolovrat, Kamena Gora, Mijane, Mataruge, 
Mileševo, Milošev Do, Orašac, Pravoševo, Prijepolje, Rasno, 
Seljašnica, Sedobro, Slatina, Sopotnica, Stranjani, Toci, Zvi-
jezd, Hisardžik i Džurovo za 20.novembar 2022.godine.  
 

II 
Rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od dana stu-
panja na snagu ove odluke.  

III 
Izbore za savete mesnih zajednica sprovešće Komisija za 
sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na os-
novu odredaba Odluke o mesnim zajednicama  („Službeni 
glasnik opštine Prijepolje“, broj 12/2010 i 2/2018).  

IV 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u 
„Službenom glasniku opštine Prijepolje“.  
 
 
Broj: 020-137/22 
Datum: 20.09.2022.godine. 
 

Skupština opštine Prijepolje 
Predsednik 

Izudin Šantić 
 
 
 
 
           Na osnovu člana 26.,27.stav 10., člana 51., 52., člana 
59.Zakona o javnoj svojini(„Službeni glasnik RS“, br.72/11, 
88/13, 105/14, 104/16 - dr. zakon, 108/16, 113/17 , 95/18 i 
153/2020)- u daljem tekstu Zakon, člana 32. Zakona o lokalnoj  
samoupravi („Sl.glasnik RS„ 129/2007,83/2014-dr.zakon, 
101/16- dr.zakon i 47/2018 i 111/2021-dr.zakon), člana 5. stav 
3. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti 
neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svo-
jini, odnosno pribavljanja  i ustupanja iskorišćavanja drugih 
imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i priku-
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права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Сл.гласник РС“,  16/18), члана 2., 5., и 
18., Одлуке о прибављању, располагању, управљању и ко-
ришћењу ствари у јавној својини Општине Пријепоље ( 
„Сл.гласник Општине Пријепоље“ бр. 3/21), и члана 42. 
Статута Општине  Пријепоље („Сл.гласник Општине 
Пријепоље“ бр. 3/19, 3/21, 6/22)Скупштина Општине 
Пријепоље на предлог Општинског Већа, на седници одр-
жаној дана  19.09.2022.године, донела је  
 
 

  ОДЛУКУ  О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТ-
УЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ -  ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ- К.П.БРОЈ 4/4 К.О.БРОДАРЕВО И 

ОБЈЕКАТ ВАТРОГАСНИ ДОМ- ватрогасна станица  
БРОДАРЕВО ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 

ПРИЈЕПОЉЕ  У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ, БЕЗ НАКНАДЕ, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОД-

БОМ  
 

Члан 1. 
 
Предмет ове Одлуке је пренос права јавне својине  са Оп-
штине Пријепоље у јавну својину Републике Србије, за по-
требе Министарства унутрашњих послова, Сектора за 
ванредне ситуације, без накнаде, непосредном погодбом :  
 
- катастарска парцела број  4/4 К.О. Бродарево, упи-
сана у Лист непокретности број 827, у јавној својини Оп-
штине Пријепоље, са правом коришћења Месна заједница 
Бродарево, у површини од 1603 м2, по врсти земљиште у 
грађевинском подручју, по начину коришћења земљиште 
под зградом и другим објектом ,  
 
- објекат-Ватрогасни Дом – ватрогасна станица, из-
грађен на кат.парцели број  4/4 К.О. Бродарево, површине 
252 м2, спратности (Пр +1С), чији је инвеститор изградње 
Општина Пријепоље.  
 

Члан 2. 
 
Општина Пријепоље, непосредном погодбом и без накнаде  
отуђује у корист Републике Србије, а за потребе Мини-
старства унутрашњих послова Републике Србије-Сектора 
за ванредне ситуације, објекат Ватрогасни дом- ватрогасну 
станицу, и кат.парцелу број 4/4 КО Бродарево, сходно пре-
говорима овлашћених представника Министарства унут-
рашњих послова, Сектора за ванредне ситуације и 
представника Општине Пријепоље и достављеном  За-
хтеву Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије број 6650/22 -2  од 18.07.2022.године у којем је ис-
казана потреба за  уступањем предметног објекта и пар-
целе чиме би се  омогућио несметан рад служби Сектора 
за ванредне ситуације које су смештене на територији Оп-
штине Пријепоље.  
 
 

pljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“,  16/18), člana 2., 
5., i 18., Odluke o pribavljanju, raspolaganju, upravljanju i 
korišćenju stvari u javnoj svojini Opštine Prijepolje ( „Sl.glas-
nik Opštine Prijepolje“ br. 3/21), i člana 42. Statuta Opštine  
Prijepolje („Sl.glasnik Opštine Prijepolje“ br. 3/19, 3/21, 
6/22)Skupština Opštine Prijepolje na predlog Opštinskog Veća, 
na sednici održanoj dana  19.09.2022.godine, donela je  
 
 
 
 
  ODLUKU  O POKRETANjU POSTUPKA OTUĐENjA 
NEPOKRETNOSTI -  GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE- 

K.P.BROJ 4/4 K.O.BRODAREVO I OBJEKAT VATRO-
GASNI DOM- vatrogasna stanica  BRODAREVO IZ 

JAVNE SVOJINE OPŠTINE PRIJEPOLjE  U JAVNU 
SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE, BEZ NAKNADE, 

NEPOSREDNOM POGODBOM  
 
 

Član 1. 
 
Predmet ove Odluke je prenos prava javne svojine  sa Opštine 
Prijepolje u javnu svojinu Republike Srbije, za potrebe Min-
istarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, 
bez naknade, neposrednom pogodbom :  
 
- katastarska parcela broj  4/4 K.O. Brodarevo, upisana 
u List nepokretnosti broj 827, u javnoj svojini Opštine Prije-
polje, sa pravom korišćenja Mesna zajednica Brodarevo, u 
površini od 1603 m2, po vrsti zemljište u građevinskom 
području, po načinu korišćenja zemljište pod zgradom i drugim 
objektom ,  
 
- objekat-Vatrogasni Dom – vatrogasna stanica, 
izgrađen na kat.parceli broj  4/4 K.O. Brodarevo, površine 252 
m2, spratnosti (Pr +1S), čiji je investitor izgradnje Opština Pri-
jepolje.  
 

 Član 2. 
 
Opština Prijepolje, neposrednom pogodbom i bez naknade  
otuđuje u korist Republike Srbije, a za potrebe Ministarstva 
unutrašnjih poslova Republike Srbije-Sektora za vanredne 
situacije, objekat Vatrogasni dom- vatrogasnu stanicu, i 
kat.parcelu broj 4/4 KO Brodarevo, shodno pregovorima 
ovlašćenih predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Sek-
tora za vanredne situacije i predstavnika Opštine Prijepolje i 
dostavljenom  Zahtevu Ministarstva unutrašnjih poslova Re-
publike Srbije broj 6650/22 -2  od 18.07.2022.godine u kojem 
je iskazana potreba za  ustupanjem predmetnog objekta i 
parcele čime bi se  omogućio nesmetan rad službi Sektora za 
vanredne situacije koje su smeštene na teritoriji Opštine Prije-
polje.  
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Члан 3. 
Објекат Ватрогасни Дом – ватрогасна станица, преноси се 
у јавну својину Републике Србије као објекат полигонал-
ног облика у основи, са изграђеним степеништем на фрон-
талној страни и степеништем  са задње стране објекта, чија 
је изгадња предвиђена Планом генералне регулације 
Пријепоље и Бродарево („Службени гласник Општине 
Пријепоље бр.5/14, 6/14), уписан по закону о озакоњењу 
објеката и у виђеном стању, као објекат који у складу са 
чланом 51.Закона о јавној својини није неопходан за 
вршење послова из делокруга органа локалне самоуправе.  
 

Члан 4. 
 
Овлашћује се председник Општинe  да по претходно при-
бављеном мишљењу Општинског правобраниоца, и након 
донете Одлуке Владе Републике Србије  о преносу права 
јавне својине на непокретностима из члана 1. ове Одлуке 
из јавне својине Општине Пријепоље у јавну својину Ре-
публике Србије, без накнаде, закључи одговарајући уговор 
са представником  Републичке Дирекције за имовину Ре-
публике Србије.  
 

Члан 5. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику општине Пријепоље”.  
 
Број:463-17/22-1  
У Пријепољу, 
 
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

   Изудин Шантић 
 
 
 
 
 
         На основу члана 26.,27.став 10., члана 29.став 1., и 
став 4. Закона о јавној својини(„Службени гласник РС“, 
бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17 , 
95/18 и 153/2020), члана 32. Закона о локалној  само-
управи(„Сл.гласник РС „129/2007,83/2014-др.закон, 
101/16- др.закон и 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 3. 
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној 
својини, односно прибављања  и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као и поступцима јавног надме-
тања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“,  
16/18), члана 2., 5., и 18., Одлуке о прибављању, распола-
гању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини Оп-
штине Пријепоље ( „Сл.гласник Општине Пријепоље“ бр. 
3/21),  члана 42. Статута Општине  Пријепоље („Сл.глас-
ник Општине Пријепоље“ бр. 3/19, 3/21, 6/22) на предлог 
Општинског Већа, на седници одржаној дана 
19.09.2022.године,  донела је  

Član 3. 
Objekat Vatrogasni Dom – vatrogasna stanica, prenosi se u 
javnu svojinu Republike Srbije kao objekat poligonalnog ob-
lika u osnovi, sa izgrađenim stepeništem na frontalnoj strani i 
stepeništem  sa zadnje strane objekta, čija je izgadnja 
predviđena Planom generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo 
(„Službeni glasnik Opštine Prijepolje br.5/14, 6/14), upisan po 
zakonu o ozakonjenju objekata i u viđenom stanju, kao objekat 
koji u skladu sa članom 51.Zakona o javnoj svojini nije 
neophodan za vršenje poslova iz delokruga organa lokalne 
samouprave.   
 

Član 4. 
 
Ovlašćuje se predsednik Opštine  da po prethodno pribavl-
jenom mišljenju Opštinskog pravobranioca, i nakon donete Od-
luke Vlade Republike Srbije  o prenosu prava javne svojine na 
nepokretnostima iz člana 1. ove Odluke iz javne svojine Opš-
tine Prijepolje u javnu svojinu Republike Srbije, bez naknade, 
zaključi odgovarajući ugovor sa predstavnikom  Republičke 
Direkcije za imovinu Republike Srbije.  
 
 

Član 5. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja 
u „Službenom glasniku opštine Prijepolje”.  
 
Broj:463-17/22-1  
U Prijepolju, 
 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
   Izudin Šantić 

 
 
 

 
 
         Na osnovu člana 26.,27.stav 10., člana 29.stav 1., i stav 
4. Zakona o javnoj svojini(„Službeni glasnik RS“, br.72/11, 
88/13, 105/14, 104/16 - dr. zakon, 108/16, 113/17 , 95/18 i 
153/2020), člana 32. Zakona o lokalnoj  samoupravi(„Sl.glas-
nik RS „129/2007,83/2014-dr.zakon, 101/16- dr.zakon i 
47/2018 i 111/2021-dr.zakon), člana 3. Uredbe o uslovima 
pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom 
i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja  
i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i pos-
tupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda 
(„Sl.glasnik RS“,  16/18), člana 2., 5., i 18., Odluke o pribavl-
janju, raspolaganju, upravljanju i korišćenju stvari u javnoj 
svojini Opštine Prijepolje ( „Sl.glasnik Opštine Prijepolje“ br. 
3/21),  člana 42. Statuta Opštine  Prijepolje („Sl.glasnik Opš-
tine Prijepolje“ br. 3/19, 3/21, 6/22) na predlog Opštinskog 
Veća, na sednici održanoj dana 19.09.2022.godine,  donela je 
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ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВ-
ЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ- Војни комплекс 
„Пријепоље“ по намени Клуб Војске Србије и кат.пар-
целa број 364/2  К.О. Пријепоље У ЈАВНУ СВОЈИНУ 
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕ-
ПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, УЗ НАКНАДУ, НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ  
 

Члан 1. 
          Предмет ове Одлуке је прибављање у јавну својину 
Општине Пријепоље из јавне својине Републике Србије, 
уз накнаду, непосредном погодбом и то:  
 
- Војни комплекс „ Пријепоље“, по намени клуб 
Војске Србије, који се налази на катастарској парцели  број 
364/2 КО Пријепоље, уписан у Листу непокретности  број 
1791 К.О. Пријепоље, као објекат високоградње, (КН- 2), 
спратности По+П+1, површине 156 м2, изграђен од 
чврстог материјала, као административна зграда, са соп-
ственим прикључцима на комуналну инфраструктуру( во-
доводни, канализациони, електродистрибутивни, ПТТ и 
даљинско грејање)  
 
- Кат.парцела број 364/2 КО Пријепоље, уписана у 
Листу непокретности број 1791 К.О. Пријепоље, у својини 
Републике Србије са правом коришћења Министарство од-
бране, површине  359 м2, по врсти земљиште у грађевин-
ском подручју, по начину коришћења земљиште под 
зградом и другим објектом.  
 

Члан 2. 
 Општина Пријепоље прибавља у јавну својину непокрет-
ности ближе описане у првом члану ове Одлуке, на основу 
Понуде број 12297-2/22 од 12.07.2022.године, са процење-
ном вредношћу предметних непокретности, коју је Мини-
старство Одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа 
за инфраструктуру доставило Општини Пријепоље, а по 
претходно донетом Закључку Владе Републике Србије број 
464-4138/2010-1 од 03.06.2010.године којим је усвојен спи-
сак непокретности из Мастер плана за приоритетно распо-
лагање непокретностима које нису неопходне  за 
функционисање  Војске  Србије.  
 

Члан 3. 
Војни комплекс „Пријепоље“, по намени Клуб Војске 
Србије  и кат.парцела број 364/2 К.О. Пријепоље прибав-
љају се у јавну својину општине Пријепоље, уз накнаду, 
коју је по захтеву Републичке Дирекције за имовину Ре-
публике Србије, утврдила Пореска управа-Одсек за конт-
ролу издвојених активности малих Локација Пријепоље 
број 084-464-08-00027/2022-000 од 14.04.2021.године.  
Предметне непокретности прибављају се у јавну својину 
по цени од 172.282,43 евра, и то на 5(пет) годишњих рата, 
сходно Закључку Владе број 464-2885/2011 од 
21.04.2011.године,  у динарској противвредности по зва-
ничном средњем курсу НБС на дан уплате на рачун буџета 

ODLUKU O POKRETANjU POSTUPKA PRIBAVL-
jANjA NEPOKRETNOSTI- Vojni kompleks „Prijepolje“ 
po nameni Klub Vojske Srbije i kat.parcela broj 364/2  
K.O. Prijepolje U JAVNU SVOJINU OPŠTINE PRIJE-
POLjE IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE, UZ 
NAKNADU, NEPOSREDNOM POGODBOM  
 
 

Član 1. 
          Predmet ove Odluke je pribavljanje u javnu svojinu Opš-
tine Prijepolje iz javne svojine Republike Srbije, uz naknadu, 
neposrednom pogodbom i to:  
 
- Vojni kompleks „ Prijepolje“, po nameni klub Vojske 
Srbije, koji se nalazi na katastarskoj parceli  broj 364/2 KO Pri-
jepolje, upisan u Listu nepokretnosti  broj 1791 K.O. Prijepolje, 
kao objekat visokogradnje, (KN- 2), spratnosti Po+P+1, 
površine 156 m2, izgrađen od čvrstog materijala, kao admin-
istrativna zgrada, sa sopstvenim priključcima na komunalnu 
infrastrukturu( vodovodni, kanalizacioni, elektrodistributivni, 
PTT i daljinsko grejanje)  
 
- Kat.parcela broj 364/2 KO Prijepolje, upisana u Listu 
nepokretnosti broj 1791 K.O. Prijepolje, u svojini Republike 
Srbije sa pravom korišćenja Ministarstvo odbrane, površine  
359 m2, po vrsti zemljište u građevinskom području, po načinu 
korišćenja zemljište pod zgradom i drugim objektom.  
 
 
 

Član 2. 
 Opština Prijepolje pribavlja u javnu svojinu nepokretnosti 
bliže opisane u prvom članu ove Odluke, na osnovu Ponude 
broj 12297-2/22 od 12.07.2022.godine, sa procenjenom 
vrednošću predmetnih nepokretnosti, koju je Ministarstvo 
Odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za infrastruk-
turu dostavilo Opštini Prijepolje, a po prethodno donetom 
Zaključku Vlade Republike Srbije broj 464-4138/2010-1 od 
03.06.2010.godine kojim je usvojen spisak nepokretnosti iz 
Master plana za prioritetno raspolaganje nepokretnostima koje 
nisu neophodne  za funkcionisanje  Vojske  Srbije.  
 
 

Član 3. 
Vojni kompleks „Prijepolje“, po nameni Klub Vojske Srbije  i 
kat.parcela broj 364/2 K.O. Prijepolje pribavljaju se u javnu 
svojinu opštine Prijepolje, uz naknadu, koju je po zahtevu 
Republičke Direkcije za imovinu Republike Srbije, utvrdila 
Poreska uprava-Odsek za kontrolu izdvojenih aktivnosti malih 
Lokacija Prijepolje broj 084-464-08-00027/2022-000 od 
14.04.2021.godine.  
Predmetne nepokretnosti pribavljaju se u javnu svojinu po ceni 
od 172.282,43 evra, i to na 5(pet) godišnjih rata, shodno 
Zaključku Vlade broj 464-2885/2011 od 21.04.2011.godine,  u 
dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS 
na dan uplate na račun budžeta Republike Srbije, uz dokaz o 
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Републике Србије, уз доказ о обезбеђеним средствима у 
буџету општине Пријепоље за исплату прве рате у износу 
од 34.456,486 евра, док ће се средства за исплату преоста-
лих рата обезбедити у буџету општине Пријепоље за сваку 
наредну годину, до коначне исплате утврђене тржишне 
вредности.  
Права и обавезе између носилаца јавне својине ближе ће 
се уредити  уговором.  
 

Члан 4. 
 Општина Пријепоље прибавља Војни комплекс 
„Пријепоље“, по намени Клуб Војске као административну 
зграду,  сходно исказаним потребама за обезбеђењем про-
сторија за рад Центра за социјални рад Пријепоље, чији је 
оснивач Општина Пријепоље, као и ради обезбеђења  про-
стора потребног за редовно функционисање органа и уста-
нова локалне самоуправе.  
Кат.парцела број 364/2 К.О. Пријепоље на којој  је изграђен 
објекат-Клуб Војске прибавља се у јавну својину Општине 
Пријепоље као земљиште које је неопходно за редовну 
употребу објекта.  
 

Члан 5. 
 По добијању Одлуке Владе о преносу непокретности из 
јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине 
Пријепоље, овлашћује се председник општине Пријепоље, 
да у име Општине, закључи уговор о преносу права 
својине, на Војном комплексу „Пријепоље , по намени 
Клуб Војске Србије и на кат.парцели број 364/2 К.О. 
Пријепоље, а по претходно прибављеном мишљењу Оп-
штинског правобраниоца.  
 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику општине Пријепоље“.  
 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Број:463-46/22-1  
У Пријепољу, 

   Изудин Шантић 
 
 
 
 
 
 
На  основу  члана  32. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 
101/2016 –др. Закон, 47/2018 и 11/2021 – др. закон), члана 
54. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС“ 
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 - испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 –др. 
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/18, 31/19, 72/19, 
149/20 118/2021 и 118/2021 – др- закон),  Чланом  2. став 1 
Уредбе о критеријумима  за  утврђивање природе расхода 

obezbeđenim sredstvima u budžetu opštine Prijepolje za isplatu 
prve rate u iznosu od 34.456,486 evra, dok će se sredstva za 
isplatu preostalih rata obezbediti u budžetu opštine Prijepolje 
za svaku narednu godinu, do konačne isplate utvrđene tržišne 
vrednosti.  
Prava i obaveze između nosilaca javne svojine bliže će se ure-
diti  ugovorom.  
 
 

Član 4. 
 Opština Prijepolje pribavlja Vojni kompleks „Prijepolje“, po 
nameni Klub Vojske kao administrativnu zgradu,  shodno 
iskazanim potrebama za obezbeđenjem prostorija za rad Centra 
za socijalni rad Prijepolje, čiji je osnivač Opština Prijepolje, 
kao i radi obezbeđenja  prostora potrebnog za redovno 
funkcionisanje organa i ustanova lokalne samouprave.  
Kat.parcela broj 364/2 K.O. Prijepolje na kojoj  je izgrađen ob-
jekat-Klub Vojske pribavlja se u javnu svojinu Opštine Prije-
polje kao zemljište koje je neophodno za redovnu upotrebu 
objekta.  
 
 

Član 5. 
 Po dobijanju Odluke Vlade o prenosu nepokretnosti iz javne 
svojine Republike Srbije u javnu svojinu Opštine Prijepolje, 
ovlašćuje se predsednik opštine Prijepolje, da u ime Opštine, 
zaključi ugovor o prenosu prava svojine, na Vojnom kom-
pleksu „Prijepolje , po nameni Klub Vojske Srbije i na 
kat.parceli broj 364/2 K.O. Prijepolje, a po prethodno pribavl-
jenom mišljenju Opštinskog pravobranioca.  
 
 

Član 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja 
u „Službenom glasniku opštine Prijepolje“.  
 
 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
Broj:463-46/22-1  
U Prijepolju, 

   Izudin Šantić 
 
 
                                                                                
 
 
 
Na  osnovu  člana  32. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(,,Službeni glasnik RS“ broj 129/2007, 83/2014 – dr.zakon, 
101/2016 –dr. Zakon, 47/2018 i 11/2021 – dr. zakon), člana 
54. Zakona o budžetskom sistemu (,,Službeni glasnik RS“ broj 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 - ispr, 108/2013, 142/2014, 68/2015 –dr. zakon, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 
118/2021 i 118/2021 – dr- zakon),  Članom  2. stav 1 Uredbe 
o kriterijumima  za  utvrđivanje prirode rashoda i  uslova za  i 
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и  услова за  и начину прибављање сагласности за закључи-
вање одређених уговора  уговора који због природе расхода 
,  захтевају плаћање у више  година(Сл.гласник РС, број  
21/2014 и 18/2019),  и члана   22   Статута    општине   
Пријепоље  (,,Службени  гласник општине Пријепоље“)   
број  3/19, 3/21 и 6/22) Скупштина општине  Пријепоље  на  
седници  одржаној  19.09.2022.године, донела је,   
  

О Д Л У К У 
О ФИНАНСИРАЊУ РАСХОДА КОЈИ СЕ ЗБОГ 

СВОЈЕ ПРИРОДЕ ЗАКЉУЧУЈУ НА ПЕРИОД КОЈИ 
СЕ НЕ ПОДУДАРА СА БУЏЕТСКОМ КАЛЕНДАР-

СКОМ ГОДИНОМ -ФИНАНСИРАЊЕ   РАСХОДА  У  
ВИШЕ ГОДИНА- 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђују се расходи неопходни  за  финан-
сирање  Програма 15 и 16  Опште услуге  локалне само-
управе и Политички систем локалне самоуправе   у 
општини   Пријепоље, а  за  потребе  финансирања  Фи-
нансирање услуга фиксне и мобилне телефоније, услуга 
интернета  и  дистрибуције ТВ  програма,   у    2022., 2023.   
2024.години години.  
 

Члан 2. 
 
Расходи из члана 1. ове Одлуке финансираће се из прихода 
и примања буџета општине   Пријепоље   и     то:  
- за 2022. годину у износу од 537.900,00 динара  
- за 2023. годину у износу од 2.151.600,00 динара.   
- за 2024. годину у износу од 1.613.700,00 динара.  

 
Члан 3. 

 
Корисници буџетских средстава управљају преузетим оба-
везама у складу са Законом о буџетском систему, а до из-
носа и за намене за које су им та средства опредељена 
чланом 2. ове одлуке.  
  

Члан 4. 
 
Руководилац буџетског корисника одговоран је за преузи-
мање обавеза и њихову верификацију, као и за закониту, 
наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских 
средстава.  
 

Члан 5. 
 
Ова Одлука ступа на  снагу  даном  доношења  а  објавиће  
се   у ,,Службеном  гласнику  општине  Пријепоље“.  
 

načinu pribavljanje saglasnosti za zaključivanje određenih 
ugovora  ugovora koji zbog prirode rashoda ,  zahtevaju 
plaćanje u više  godina(Sl.glasnik RS, broj  21/2014 i 18/2019),  
i člana   22   Statuta    opštine   Prijepolje  (,,Službeni  glasnik 
opštine Prijepolje“)   broj  3/19, 3/21 i 6/22) Skupština opštine  
Prijepolje  na  sednici  održanoj  19.09.2022.godine, donela je,  
  
 

O D L U K U 
O FINANSIRANjU RASHODA KOJI SE ZBOG SVOJE 

PRIRODE ZAKLjUČUJU NA PERIOD KOJI SE NE 
PODUDARA SA BUDžETSKOM KALENDARSKOM 
GODINOM -FINANSIRANjE   RASHODA  U  VIŠE  

GODINA- 
 

Član 1. 
 
Ovom Odlukom utvrđuju se rashodi neophodni  za  finansir-
anje  Programa 15 i 16  Opšte usluge  lokalne samouprave i 
Politički sistem lokalne samouprave   u opštini   Prijepolje, a  
za  potrebe  finansiranja  Finansiranje usluga fiksne i mobilne 
telefonije, usluga interneta  i  distribucije TV  programa,   u    
2022., 2023. 2024.godini godini.  
 
 

Član 2. 
 
Rashodi iz člana 1. ove Odluke finansiraće se iz prihoda i pri-
manja budžeta opštine   Prijepolje   i     to:  
- za 2022. godinu u iznosu od 537.900,00 dinara  
- za 2023. godinu u iznosu od 2.151.600,00 dinara.   
- za 2024. godinu u iznosu od 1.613.700,00 dinara.  

 
Član 3. 

 
Korisnici budžetskih sredstava upravljaju preuzetim 
obavezama u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, a do 
iznosa i za namene za koje su im ta sredstva opredeljena 
članom 2. ove odluke.  
  

Član 4. 
 
Rukovodilac budžetskog korisnika odgovoran je za preuzi-
manje obaveza i njihovu verifikaciju, kao i za zakonitu, na-
mensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu budžetskih sredstava. 
 
 

Član 5. 
 
Ova Odluka stupa na  snagu  danom  donošenja  a  objaviće  se   
u ,,Službenom  glasniku  opštine  Prijepolje“.  
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Број:403 - 1764 /22 
Дана: 19.09. 2022.год. 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ                                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИК 

   Изудин Шантић 
 
 
 
 
 
               На основу члана 46. и 47. Закона о локалној само-
управи (  "Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 
– др.закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 i 111/2021 - др. 
закон), члана 42. Статута општине Пријепоље („Службени 
гласник општине Пријепоље“ број 3/19, 3/21 и 6/22)  Скуп-
штина општине Пријепоље  на  16. седници одржаној дана 
19. 09.2022.године, донела је  
 
 

О Д  Л  У  К  У 
О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НА-

ГРАДА МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА - УЧЕНИЦИМА И 
СТУДЕНТИМА 

 
Члан 1. 

    Овом одлуком утврђује се начин доделе једнократних 
новчаних награда (у даљем тексту: Награда), талентованим 
ученицима основних и средњих школа, каo  и  студентима 
у школским установама које су акредитоване од стране 
надлежног органа са акредитованим студијским програ-
мима, услови доделе награда, критеријуми и мерила за 
избор талентованих ученика и студената, надлежност и 
начин рада  Комисије за младе таленте (у даљм тексту: Ко-
мисија), висине награде, као и друга питања значајна за до-
делу награда.   
 

Члан 2. 
    За подстицај рада талентованих ученика и студената за 
доделу  награда за најбоље постигнуте резултате у пре-
тходној школској - академској години, планирају се и обез-
беђују   средства у оквиру буџета општине Пријепоље.  
 
    Награде талентованим ученицима и студентима, доде-
љују се бесповратно.   
 

Члан 3.              
    Талентованим ученицима у смислу ове одлуке сматрају 
се ученици који су  постигли резултате у 7. и 8.  разреду 
основне школа, као  и ученици који су постигли резултате 
од првог до четвртог разреда средњих школа, у току 
школске године за коју се расписује Јавни позив и који ис-
пуњавају следеће услове:    
 
              -   да један од родитеља има пребивалиште на те-
риторији општине Пријепоље                 

Broj:403 - 1764 /22 
Dana: 19.09. 2022.god. 
 

SKUPŠTINA  OPŠTINE   PRIJEPOLjE                  
PREDSEDNIK 

     Izudin Šantić 
 
 
 
 
 
 
               Na osnovu člana 46. i 47. Zakona o lokalnoj 
samoupravi (  "Službeni glasnik RS", broj 129/2007, 83/2014 
– dr.zakon, 101/2016 - dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 - dr. 
zakon), člana 42. Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik 
opštine Prijepolje“ broj 3/19, 3/21 i 6/22)  Skupština opštine 
Prijepolje  na  16. sednici održanoj dana 19. 09.2022.godine, 
donela je  
 

O D  L  U  K  U 
O DODELI JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAGRADA  

MLADIM TALENTIMA - UČENICIMA I STUDEN-
TIMA 

 
Član 1. 

    Ovom odlukom utvrđuje se način dodele jednokratnih 
novčanih nagrada (u daljem tekstu: Nagrada), talentovanim 
učenicima osnovnih i srednjih škola, kao  i  studentima u škol-
skim ustanovama koje su akreditovane od strane nadležnog or-
gana sa akreditovanim studijskim programima, uslovi dodele 
nagrada, kriterijumi i merila za izbor talentovanih učenika i 
studenata, nadležnost i način rada  Komisije za mlade talente 
(u daljm tekstu: Komisija), visine nagrade, kao i druga pitanja 
značajna za dodelu nagrada.   
 
 

Član 2. 
    Za podsticaj rada talentovanih učenika i studenata za dodelu  
nagrada za najbolje postignute rezultate u prethodnoj školskoj 
- akademskoj godini, planiraju se i obezbeđuju   sredstva u 
okviru budžeta opštine Prijepolje.  
 
    Nagrade talentovanim učenicima i studentima, dodeljuju se 
bespovratno.   
 

Član 3.              
    Talentovanim učenicima u smislu ove odluke smatraju se 
učenici koji su  postigli rezultate u 7. i 8.  razredu osnovne 
škola, kao  i učenici koji su postigli rezultate od prvog do 
četvrtog razreda srednjih škola, u toku školske godine za koju 
se raspisuje Javni poziv i koji ispunjavaju sledeće uslove:     
 
 
              -   da jedan od roditelja ima prebivalište na teritoriji 
opštine Prijepolje      
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             -    да су освојили једно од прва три места  на окруж-
ном, међуокружном, републичком и међународном - ме-
ђудржавном такмичењу у организацији Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
или да су освојили једно од прва три места  на републич-
ком такмичењу у организацији других министарстава, са-
веза, друштава и сл.  
 

Члан 4.  
 
                  Мерила и критеријуми за бодовање успеха та-
лентованих ученика основних и средњих школа су сле-
дећи:  
 
I. Успех остварен у основној школи и средњој  школи  
 
а) Успех остварен у основној школи  
Носилац дипломе "Вук Стефановић-Караџић"- 40 бодова  
Општи успех у претходно завршеном разреду са просеч-
ном оценом  4,50  до 5,00 - 35 бодова  
Општи успех у претходно завршеном разреду са просеч-
ном оценом 3,50  до 4,49 - 30 бодова  
Општи успех у претходно завршеном разреду са просеч-
ном оценом 2,50  до  3,49 -25 бодова.      
 
б) Успех остварен у средњој  школи 
Носилац дипломе "Вук Стефановић-Караџић" 40 бодова 
Општи успех у претходно завршеном разреду са просеч-
ном оценом 4,50  до 5,00 - 35 бодова  
Општи успех у претходно завршеном разреду са просеч-
ном оценом 3,50  до 4,49 - 30 бодова  
Општи успех у претходно завршеном разреду са просеч-
ном оценом 2,50  до  3,49 - 25 бодова.  
 
     II. Резултати о освојена прва три места на окружном, 
међуокружном, републичком и међународном- међудржав-
ном такмичењу у организацији Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС-е и то:  
       
А) Резултати na oкружном такмичењу 
                 - 1. место -50 бодова  
                 - 2. место -45 бодова  
                 - 3. место -40 бодова  
                 
Б)  Резултати на међуокружном такмичењу 
                       - 1. место -60  бодова  
                       - 2. место -55  бодова  
                       - 3. место -50  бодова  
 
В) Резултати на републичком такмичењу  
                        - 1. место -80 бодова  
                        - 2. место -75  бодова  
                        - 3. место -70  бодова  
 
 Г) Резултати на међународном - међудржавним так-
мичењима  

               
             -    da su osvojili jedno od prva tri mesta  na okružnom, 
međuokružnom, republičkom i međunarodnom - 
međudržavnom takmičenju u organizaciji Ministarstva 
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ili da 
su osvojili jedno od prva tri mesta  na republičkom takmičenju 
u organizaciji drugih ministarstava, saveza, društava i sl.  
 

Član 4.  
 
                  Merila i kriterijumi za bodovanje uspeha talentovanih 
učenika osnovnih i srednjih škola su sledeći:  
 
 I. Uspeh ostvaren u osnovnoj školi i srednjoj  školi  
 
a) Uspeh ostvaren u osnovnoj školi   
Nosilac diplome "Vuk Stefanović-Karadžić"- 40 bodova  
Opšti uspeh u prethodno završenom razredu sa prosečnom 
ocenom  4,50  do 5,00 - 35 bodova  
Opšti uspeh u prethodno završenom razredu sa prosečnom 
ocenom 3,50  do 4,49 - 30 bodova  
Opšti uspeh u prethodno završenom razredu sa prosečnom 
ocenom 2,50  do  3,49 -25 bodova.      
 
b) Uspeh ostvaren u srednjoj  školi  
Nosilac diplome "Vuk Stefanović-Karadžić" 40 bodova 
Opšti uspeh u prethodno završenom razredu sa prosečnom 
ocenom 4,50  do 5,00 - 35 bodova  
Opšti uspeh u prethodno završenom razredu sa prosečnom 
ocenom 3,50  do 4,49 - 30 bodova  
Opšti uspeh u prethodno završenom razredu sa prosečnom 
ocenom 2,50  do  3,49 - 25 bodova.  
 
 
     II. Rezultati o osvojena prva tri mesta na okružnom, 
međuokružnom, republičkom i međunarodnom- 
međudržavnom takmičenju u organizaciji Ministarstva 
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS-e i to: 
         
A) Rezultati na okružnom takmičenju 
                 - 1. mesto -50 bodova  
                 - 2. mesto -45 bodova  
                 - 3. mesto -40 bodova  
                 
B)  Rezultati na međuokružnom takmičenju 
                       - 1. mesto -60  bodova  
                       - 2. mesto -55  bodova  
                       - 3. mesto -50  bodova  
 
V)  Rezultati na republičkom takmičenju  
                        - 1. mesto -80 bodova  
                        - 2. mesto -75  bodova  
                        - 3. mesto -70  bodova  
 
 G) Rezultati na međunarodnom - međudržavnim 
takmičenjima  
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                       - 1 место -130  бодова 
                       - 2 место -110  бодова 
                       - 3 место -90  бодова 
 
III. Резултати освојени на једно од прва три места  на ре-
публичком такмичењу у организацији других министар-
става, савеза, друштава и сл. и то:   
 
А) Резултати на републичком такмичењу 
                        - 1 место -30  бодова 
                        - 2 место -25  бодова 
                        - 3 место -20  бодова 
 
                   Ученик који  освоји једно од прва три места  на  
окружном, међуокружном, републичком, међународном - 
међудржавном такмичењу из више области, остварује 
право на  укупну награду бодовањем за сва освојена места  
за која се додељује награда  за ученике основних и сред-
њих школа по завршетку школске године за коју се распи-
сује јавни позив.  

 
Члан 5. 

         Талентованим студентима у смислу ове одлуке 
сматрају се студенти  друге и виших година студија који 
испињавају следеће услове:  
 
-да је редован студент основних академских студија и дип-
ломских академских студија;              
-да је остварио  просечну оцену поводом завршетка 
школске - академске године  и то:  
                        - од   8,50   до   9,00 
                        - од   9,01   до   9,25 
                        - од   9,26   до   9,50 
                        - од    9,51  до   9,75 
                        - од   9,75   до  10,00 
 
- да је уписан први пут у академску годину за коју се јавни 
позив односи;  
 
- да нема више од 26 година живота  и  
 
- да један од родитеља има пребивалиште на територији 
општине Пријепоље.  
 

Члан 6. 
 
   Висина Награде ученицима одређује се према  укупном 
броју бодова који ученик добије кроз бодовање према ме-
рилима и критеријумима  одређеним овом Одлуком и ут-
врђује се  према просечној месечној заради без пореза и 
доприноса у Републици Србији, према последњем објав-
љеном податку  Републичког заводу за статистику и то:  
 
- до 100 бодова - 10% просечне месечне зараде  
- од 101 - 150 бодова - 20% просечне месечне зараде  
- од 151 - 200 бодова - 30% просечне месечне зараде  

                       - 1 mesto -130  bodova 
                       - 2 mesto -110  bodova 
                       - 3 mesto -90  bodova 
 
III. Rezultati osvojeni na jedno od prva tri mesta  na 
republičkom takmičenju u organizaciji drugih ministarstava, 
saveza, društava i sl. i to:   
 
A) Rezultati na republičkom takmičenju 
                        - 1 mesto -30  bodova 
                        - 2 mesto -25  bodova 
                        - 3 mesto -20  bodova 
 
                  Učenik koji  osvoji jedno od prva tri mesta  na  
okružnom, međuokružnom, republičkom, međunarodnom - 
međudržavnom takmičenju iz više oblasti, ostvaruje pravo na  
ukupnu nagradu bodovanjem za sva osvojena mesta  za koja 
se dodeljuje nagrada  za učenike osnovnih i srednjih škola po 
završetku školske godine za koju se raspisuje javni poziv. 

 
 

Član 5. 
         Talentovanim studentima u smislu ove odluke sma-
traju se studenti  druge i viših godina studija koji ispinjavaju 
sledeće uslove:  
 
-da je redovan student osnovnih akademskih studija i diplom-
skih akademskih studija;              
-da je ostvario  prosečnu ocenu povodom završetka školske - 
akademske godine  i to:  
                        - od   8,50   do   9,00 
                        - od   9,01   do   9,25 
                        - od   9,26   do   9,50 
                        - od    9,51  do   9,75 
                        - od   9,75   do  10,00 
 
- da je upisan prvi put u akademsku godinu za koju se javni 
poziv odnosi;  
 
- da nema više od 26 godina života  i  
 
- da jedan od roditelja ima prebivalište na teritoriji opštine Pri-
jepolje.  
 

Član 6. 
 
   Visina Nagrade učenicima određuje se prema  ukupnom broju 
bodova koji učenik dobije kroz bodovanje prema merilima i 
kriterijumima  određenim ovom Odlukom i utvrđuje se  prema 
prosečnoj mesečnoj zaradi bez poreza i doprinosa u Republici 
Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku  Republičkog 
zavodu za statistiku i to:  
 
- do 100 bodova - 10% prosečne mesečne zarade  
- od 101 - 150 bodova - 20% prosečne mesečne zarade  
- od 151 -  200 bodova - 30% prosečne mesečne zarade  
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-  од 201 и више бодова - 40% просечне месечне зараде.  
 
 Уколико не буде довољно буџетских средстава за исплату 
из предходног става, износ висине награде се утврђује 
према вредности бода која се утврђује дељењем припа-
дајуће месечне  рате младим талентима, подељене са укуп-
ним бројем бодова свим ученицима који испуњавају 
услове за доделу награде.  
 
Висина награде утврђује се множењем вредности бода са 
бројем бодова који припадају сваком ученику појединачно. 
 

Укупни појединачни износи који се додељују уче-
ницима, не може бити већи од збира 10 (десет) припа-
дајућих новчаних награда.  
 
 Висина награде талентованим студентима  одређује се 
према постигнутом просеку оцена  који је студент остварио 
у претходној школској/академској години, која почиње 
1.октобра и завршава се 30.септембра наредне године, од-
ређене овом Одлуком и утврђује се  према просечној ме-
сечној заради без пореза и доприноса у Републици Србији, 
према последњем објављеном податку  Републичког заводу 
за статистику и то:  
 
         - од 8,50 до 9,00- 10%просечне месечне зараде 
         - од 9,01 до 9,25- 20%просечне месечне зараде 
         - од 9,26 до 9,50- 30%просечне месечне зараде 
         - од 9,51 до 9,75- 40%просечне месечне зараде 
         - од 9,75 до 10.00- 50%просечне месечне зараде.   
 
Укупни појединачни износи који се додељују студентима 
не може бити већи од збира 6 (шест) припадајућих новча-
них награда.   
 
 

КОМИСИЈА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ 
 

Члан 7. 
Општинско веће општине Пријепоље именује комисију за 
младе таленте (у даљем тексту: Комисија)   од  5   чланова, 
коју чине председник Комисије  и  4  члана Комисије. Рад 
Комисије је јаван.  
 

Члан 8. 
 
Стручне и административно-техничке послове за потребе 
Комисије  обављају запослени  из Општинске  управе оп-
штине Пријепоље - Одлења за општу управу, заједничке 
послове и друштвене   делатности.  
 

Члан 9. 
Задатак Комисије је да:  
 
- припрема предлог јавног позива и исти прослеђује Оп-
штинском већу на расписивање;  

-  od 201 i više bodova - 40% prosečne mesečne zarade.  
 
 Ukoliko ne bude dovoljno budžetskih sredstava za isplatu iz 
predhodnog stava, iznos visine nagrade se utvrđuje prema 
vrednosti boda koja se utvrđuje deljenjem pripadajuće mesečne  
rate mladim talentima, podeljene sa ukupnim brojem bodova 
svim učenicima koji ispunjavaju uslove za dodelu nagrade. 
 
 
Visina nagrade utvrđuje se množenjem vrednosti boda sa bro-
jem bodova koji pripadaju svakom učeniku pojedinačno. 
 

Ukupni pojedinačni iznosi koji se dodeljuju 
učenicima, ne može biti veći od zbira 10 (deset) pripadajućih 
novčanih nagrada.  
 
 Visina nagrade talentovanim studentima  određuje se prema 
postignutom proseku ocena  koji je student ostvario u prethod-
noj školskoj/akademskoj godini, koja počinje 1.oktobra i za-
vršava se 30.septembra naredne godine, određene ovom 
Odlukom i utvrđuje se  prema prosečnoj mesečnoj zaradi bez 
poreza i doprinosa u Republici Srbiji, prema poslednjem ob-
javljenom podatku  Republičkog zavodu za statistiku i to:  
 
 
        - od 8,50 do 9,00- 10%prosečne mesečne zarade 
        - od 9,01 do 9,25-20%prosečne mesečne zarade 
        - od 9,26 do 9,50-30%prosečne mesečne zarade 
        - od 9,51 do 9,75-40%prosečne mesečne zarade 
        - od 9,75 do 10.00-50%prosečne mesečne zarade.   
 
Ukupni pojedinačni iznosi koji se dodeljuju studentima ne 
može biti veći od zbira 6 (šest) pripadajućih novčanih nagrada.  
 
 
 

KOMISIJA ZA MLADE TALENTE 
 

Član 7. 
Opštinsko veće opštine Prijepolje imenuje komisiju za mlade 
talente (u daljem tekstu: Komisija)   od  5   članova, koju čine 
predsednik Komisije  i  4  člana Komisije. Rad Komisije je 
javan.  
 

Član 8. 
 
Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe 
Komisije  obavljaju zaposleni  iz Opštinske  uprave opštine 
Prijepolje - Odlenja za opštu upravu, zajedničke poslove i 
društvene   delatnosti.  
 

Član 9. 
Zadatak Komisije je da:  
 
-priprema predlog javnog poziva i isti prosleđuje Opštinskom 
veću na raspisivanje;  
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-разматра поднете пријаве, бодује и сачињава ранг листу 
поднетих пријава;   
-упућује предлог о додели/одбијању и   
-подноси извештај о свом раду Општинском већу Општине 
Пријепоље;  
 

Члан 10. 
         Комисија може у обављању задатака из члана 9. ове 
одлуке затражити мишљења и  препоруке од основних и 
средњих школа, високошколских установа и надлежних 
министарстава.  
 

Члан 11. 
 
          Талентовани ученици и студенти у смислу ове одлуке, 
имају  право да конкуришу за доделу награде по јавном по-
зиву који расписује Општинско веће.  
        Јавни позив садржи: критеријуме за доделу стипен-
дија, документацију која се прилаже уз пријаву, рок за 
пријављивање и коме се пријава подноси.  
        Јавни позив и одлука о избору кандидата који оства-
рују право на доделу награде, објављују се на огласној 
табли и званичном сајту општине Пријепоље.  
 

Члан 12. 
 

Ранг листу о бодовању пријава поднетих од стране 
ученика и студената утврђује Комисија.  

Одлуку o додели и висини новчаних награда на 
основу расположивих  средстава у буџету   општине 
Пријепоље  и коначне ранг листе, као и одлуку о одбијеним 
пријавама доноси председник општине.                  

Ученик или студент који је поднео пријаву на 
јавни позив и није задовољан одлуком може поднети при-
говор Општинском већу општине Пријепоље у року од 8 
дана од дана објављивања одлуке на огласној табли и зва-
ничном сајту општине Пријепоље.  
 

Члан 13. 
Талентовани ученици и студенти могу поднети 

пријаву  на јавни позив за доделу  награде са достављањем 
документације да испуњавају услове предвиђене у јавном 
позиву који расписује Општинско веће и објављује на 
огласној табли Општиске управе општине Пријепоље и 
званичном сајту општине Пријепоље.  
 

Пријава на јавни позив се подноси у затвореној ко-
верти на адресу:   
 
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ, 
Трг братства и  јединства број 1. 

 
са  назнаком: „Комисији за доделу једнократних 

новчаних награда младим телентима - ученицима и студен-
тима“, или предајом на писарници Општинске управе оп-
штине Пријепоље  у року од 15 дана од дана објављивања 

-razmatra podnete prijave, boduje i sačinjava rang listu pod-
netih prijava;   
-upućuje predlog o dodeli/odbijanju i   
-podnosi izveštaj o svom radu Opštinskom veću Opštine Pri-
jepolje;  
 

Član 10. 
         Komisija može u obavljanju zadataka iz člana 9. ove od-
luke zatražiti mišljenja i  preporuke od osnovnih i srednjih 
škola, visokoškolskih ustanova i nadležnih ministarstava. 
 
 

Član 11. 
 
          Talentovani učenici i studenti u smislu ove odluke, imaju  
pravo da konkurišu za dodelu nagrade po javnom pozivu koji 
raspisuje Opštinsko veće.  
        Javni poziv sadrži: kriterijume za dodelu stipendija, doku-
mentaciju koja se prilaže uz prijavu, rok za prijavljivanje i 
kome se prijava podnosi.  
        Javni poziv i odluka o izboru kandidata koji ostvaruju 
pravo na dodelu nagrade, objavljuju se na oglasnoj tabli i 
zvaničnom sajtu opštine Prijepolje.  
 

Član 12. 
 

Rang listu o bodovanju prijava podnetih od strane 
učenika i studenata utvrđuje Komisija.  
                 Odluku o dodeli i visini novčanih nagrada na osnovu 
raspoloživih  sredstava u budžetu   opštine Prijepolje  i konačne 
rang liste, kao i odluku o odbijenim prijavama donosi predsed-
nik opštine.                  

Učenik ili student koji je podneo prijavu na javni 
poziv i nije zadovoljan odlukom može podneti prigovor 
Opštinskom veću opštine Prijepolje u roku od 8 dana od dana 
objavljivanja odluke na oglasnoj tabli i zvaničnom sajtu opštine 
Prijepolje.  
 

Član 13. 
Talentovani učenici i studenti mogu podneti prijavu  

na javni poziv za dodelu  nagrade sa dostavljanjem doku-
mentacije da ispunjavaju uslove predviđene u javnom pozivu 
koji raspisuje Opštinsko veće i objavljuje na oglasnoj tabli 
Opštiske uprave opštine Prijepolje i zvaničnom sajtu opštine 
Prijepolje.  
 

 Prijava na javni poziv se podnosi u zatvorenoj koverti 
na adresu:   
 
OPŠTINA PRIJEPOLjE, 
Trg bratstva i  jedinstva broj 1. 
 

sa  naznakom: „Komisiji za dodelu jednokratnih 
novčanih nagrada mladim telentima - učenicima i studentima“, 
ili predajom na pisarnici Opštinske uprave opštine Prijepolje  
u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.   
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јавног позива.   
     

Члан 14.       
Даном ступања на снагу ове одлуке престају да 

важе:  
 

1.Одлука о додели новчане награде младим тален-
тима – ученицима средњих школа чији родитељи имају 
пребивалиште на територији општине Пријепоље (''Служ-
бени гласинк општине Пријепоље'', број11/2012); Одлука 
о измени и допуни Одлуке о додели новчане награде мла-
дим талентима – ученицима средњих школа чији родитељи 
имају пребивалиште на територији општине Пријепоље 
(''Службени гласиник општине Пријепоље'', број 18/2016) 
и Одлука о измени и допуни Одлуке о додели новчане на-
граде младим талентима – ученицима средњих школа чији 
родитељи имају пребивалиште на територији општине 
Пријепоље (''Службени гласинк општине Пријепоље'', 
број19/2016)  и  
 

2.Правилник о критеријумима и мерилима за до-
делу новчаниних награда  ученицима – младим талентима 
средњих школа чији родитељи имају пребивалиште на те-
риторији општине Пријепоље (''Службени гласиник оп-
штине Пријепоље'', број12/2012).  
   

Члан 15. 
              Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објављује се у ''Службеном  гласнику општине Пријепо-
ље''.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ 
 
Број: 403- 1668/2022-1 
Дана: 19. 09. 2022.године      

                                                                Председник                                                                                                             
Изудин Шантић 

 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“, број  62/2006, 65/2008-др.закон, 
41/2009, 112/2015,80/2017 и 95/2018-др.закон),  члана 42. 
Статута општине Пријепоље (''Службени гласник општине 
Пријепоље''3/19 ,3/21 и 6/22) и члана 108. Пословника о 
раду Скупштине општине Пријепоље (''Службени гласник 
општине Пријепоље'', број  5/19 ,10/20 и 18/21),  уз саглас-
ност Министарства пољопривреде и заштите животне, 
број 320-11-7408/22-14 од 08.08.2022. године, Скупштина 
општине Пријепоље, на седници одржаној 19.09.2022. го-
дине  донела је  
 

     
 

Član 14.       
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju da 

važe:  
 

1.Odluka o dodeli novčane nagrade mladim talentima 
– učenicima srednjih škola čiji roditelji imaju prebivalište na 
teritoriji opštine Prijepolje (''Službeni glasink opštine Prije-
polje'', broj11/2012); Odluka o izmeni i dopuni Odluke o dodeli 
novčane nagrade mladim talentima – učenicima srednjih škola 
čiji roditelji imaju prebivalište na teritoriji opštine Prijepolje 
(''Službeni glasinik opštine Prijepolje'', broj 18/2016) i Odluka 
o izmeni i dopuni Odluke o dodeli novčane nagrade mladim 
talentima – učenicima srednjih škola čiji roditelji imaju prebi-
valište na teritoriji opštine Prijepolje (''Službeni glasink opštine 
Prijepolje'', broj19/2016)  i 
 
 
 

2.Pravilnik o kriterijumima i merilima za dodelu 
novčaninih nagrada  učenicima – mladim talentima srednjih 
škola čiji roditelji imaju prebivalište na teritoriji opštine Prije-
polje (''Službeni glasinik opštine Prijepolje'', broj12/2012). 
  
  

Član 15. 
              Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ob-
javljuje se u ''Službenom  glasniku opštine Prijepolje''. 
 
 

SKUPŠTINA OPŠTINA PRIJEPOLjE 
 
 
Broj: 403- 1668/2022-1 
Dana: 19. 09. 2022.godine      

                                                                Predsednik                  
Izudin Šantić 

 
 
 
 
 
 
Na osnovu člana 60. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
(„Službeni glasnik RS“, broj  62/2006, 65/2008-dr.zakon, 
41/2009, 112/2015,80/2017 i 95/2018-dr.zakon),  člana 42. 
Statuta opštine Prijepolje (''Službeni glasnik opštine Prijepol-
je''3/19 ,3/21 i 6/22) i člana 108. Poslovnika o radu Skupštine 
opštine Prijepolje (''Službeni glasnik opštine Prijepolje'', broj  
5/19 ,10/20 i 18/21),  uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede 
i zaštite životne, broj 320-11-7408/22-14 od 08.08.2022. go-
dine, Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj 
19.09.2022. godine  donela je  
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ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА 

И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМ-
ЉИШТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2021.ГО-

ДИНУ  
 

I 
Скупштина УСВАЈА Програм заштите, уређења 

и коришћења пољопривредног земљишта општине 
Пријепоље за 2022. годину,  у свему као у материјалу. 
 

II 
            Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у Службеном гласнику општине Пријепоље.  
 
Број: 320-20-1/22 
Дана: 19.09.2022.године  
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 

                        ПРЕДСЕДНИК  
         Изудин Шантић 

 
 
 
 
Скупштина општине Пријепоље на седници одржаној   
дана  19.09.2022.године, на основу члана 38. став 2. и 39. 
Закона  о јавним предузећима (''Службени гласник Репуб-
лике Србије'', број 15/2016,  88/2019) , члана 32. став 1. 
тачка 20.  Закона о локалној самоуправи (''Службени глас-
ник РС'', бр. 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 
47/2018 и 111/2021- др.закон ), члана 53. став 1. Одлуке о 
усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа 
''Лим'' Пријепоље са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број 19/16), 
члана 41. став 1. Статута ЈКП''Лим''Пријепоље од 
20.03.2017.године и члана 42. став 1. тачка 63. Статута оп-
штине Пријепоље (''Службени гласник општине 
Пријепоље'' број 3/2019,  3/2021 и 6/2022), на предлог Оп-
штинског већа општине Пријепоље, доноси  
 

ОДЛУКУ 
 о спровођењу Јавног конкурса за избор директора 

Јавног комуналног предузећа ''Лим''Пријепоље 
 

Члан 1. 
 
        Овом одлуком уређује се  спровођење јавног  конкурса 
за избор директора Јавног комуналног  предузећа Лим'' 
Пријепоље .  
 

Члан 2. 
 
       Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног 
предузећа ''Лим'' Пријепоље  спровешће Комисија у складу 

ODLUKU 
O USVAJANjU PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENjA I 

KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA 
OPŠTINE PRIJEPOLjE ZA 2021.GODINU  

 
 

I 
Skupština USVAJA Program zaštite, uređenja i 

korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Prijepolje za 
2022. godinu,  u svemu kao u materijalu.  
 

II 
            Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavl-
jena u Službenom glasniku opštine Prijepolje.  
 
Broj: 320-20-1/22 
Dana: 19.09.2022.godine  
 

SKUPŠTINA  OPŠTINE PRIJEPOLjE 

                        PREDSEDNIK  
                       Izudin Šantić 

 
 
 
 
Skupština opštine Prijepolje na sednici održanoj   dana  
19.09.2022.godine, na osnovu člana 38. stav 2. i 39. Zakona  o 
javnim preduzećima (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 
15/2016,  88/2019) , člana 32. stav 1. tačka 20.  Zakona o 
lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik RS'', br. 129/07, 
83/2014-dr.zakon i 101/2016-dr.zakon, 47/2018 i 111/2021- 
dr.zakon ), člana 53. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja 
Javnog komunalnog preduzeća ''Lim'' Prijepolje sa Zakonom 
o javnim preduzećima („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, 
broj 19/16), člana 41. stav 1. Statuta JKP''Lim''Prijepolje od 
20.03.2017.godine i člana 42. stav 1. tačka 63. Statuta opštine 
Prijepolje (''Službeni glasnik opštine Prijepolje'' broj 3/2019,  
3/2021 i 6/2022), na predlog Opštinskog veća opštine Prije-
polje, donosi  
 
 

ODLUKU 
 o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora 

Javnog komunalnog preduzeća ''Lim''Prijepolje  
 
Član 1. 
 
        Ovom odlukom uređuje se  sprovođenje javnog  konkursa 
za izbor direktora Javnog komunalnog  preduzeća Lim'' Prije-
polje .  
 

Član 2. 
 
       Javni konkurs za izbor direktora Javnog komunalnog 
preduzeća ''Lim'' Prijepolje  sprovešće Komisija u skladu sa 

- 13 -



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

20.09.2022. Страна 14 - Број 10/2022

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE PRIJEPOLJE

20.09.2022. Strana 14 - Broj 10/2022

са Законом  о јавним предузећима („Службени гласник Ре-
публике Србије“ број  15/2016, 88/2019) и Уредбом о ме-
рилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник Републике Србије“ број  65/16).  
 

Члан 3. 
 

Саставни део ове Одлуке је Оглас о спровођењу 
Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног  
предузећа ''Лим'' Пријепоље који ће се објавити у ''Служ-
беном гласнику Републике Србије'', ''Службеном гласнику 
општине Пријепоље'', дневном листу ''Политика'' и сајту 
општине Пријепоље prijepolje.ls.gov.rs  у року од 8 дана од 
дана доношења Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за 
избор директора  јавног предузећа.   
 

Члан 4. 
 
       Ова Одлука ступа на снагу првог наредног дана од дана  
објављивања у ''Службеном гласнику општине Пријепо-
ље''.  
 
Број:020-124/22 
Дана: 19.09.2022.године 
П р и ј е п о љ е  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
          ПРЕДСЕДНИК 
          Изудин Шантић 

 
 
 
 
 
 
На основу члана 31. став 1. тачка 3., члана 34. и члана 35.  
Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 
15/16 88/2019) , члана  52.став 2.,став 3. и став 4. Одлуке о 
усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа 
''Лим'' Пријепоље са Законом о јавним предузећима 
(''Службени гласник општине Пријепоље'', број 19/16) и 
члана 42.став 1. тачка 63.  Статута општине Пријепоље 
(''Службени гласник општине Пријепоље'', 3/2019, 3/2021 
и 6/2022), Скупштина општине Пријепоље на седници одр-
жаној 19.09.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за спровођење Јавног  кон-
курса за избор директора Јавног комуналног пред-

узећа ''Лим''Пријепоље 
 

I 
 
Образује се Комисија за спровођење Јавног конкурса за 
избор директора Јавног комуналног предузећа 
''Лим''Пријепоље  (у даљем тексту Комисија) .  

Zakonom  o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike 
Srbije“ broj  15/2016, 88/2019) i Uredbom o merilima za imen-
ovanje direktora javnog preduzeća („Službeni glasnik Repub-
like Srbije“ broj  65/16).  
 

Član 3. 
 

Sastavni deo ove Odluke je Oglas o sprovođenju 
Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog  
preduzeća ''Lim'' Prijepolje koji će se objaviti u ''Službenom 
glasniku Republike Srbije'', ''Službenom glasniku opštine Pri-
jepolje'', dnevnom listu ''Politika'' i sajtu opštine Prijepolje pri-
jepolje.ls.gov.rs  u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke 
o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora  javnog 
preduzeća.   
 

Član 4. 
 
       Ova Odluka stupa na snagu prvog narednog dana od dana  
objavljivanja u ''Službenom glasniku opštine Prijepolje''.  
 
 
Broj:020-124/22 
Dana: 19.09.2022.godine 
P r i j e p o lj e  
 

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 
          PREDSEDNIK 

          Izudin Šantić 
 
 
 
 
 
 
Na osnovu člana 31. stav 1. tačka 3., člana 34. i člana 35.  Za-
kona o javnim preduzećima (''Službeni glasnik RS'', broj 15/16 
88/2019) , člana  52.stav 2.,stav 3. i stav 4. Odluke o 
usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća ''Lim'' 
Prijepolje sa Zakonom o javnim preduzećima (''Službeni glas-
nik opštine Prijepolje'', broj 19/16) i člana 42.stav 1. tačka 63.  
Statuta opštine Prijepolje (''Službeni glasnik opštine Prijepol-
je'', 3/2019, 3/2021 i 6/2022), Skupština opštine Prijepolje na 
sednici održanoj 19.09.2022. godine, donela je  
 
 

R E Š E Nj E 
o obrazovanju Komisije za sprovođenje Javnog  

konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog 
preduzeća ''Lim''Prijepolje 

 
I 

 
Obrazuje se Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za izbor 
direktora Javnog komunalnog preduzeća ''Lim''Prijepolje  (u 
daljem tekstu Komisija) .  
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II 
 
Комисија има председника и четири члана , и то :  
 
- Хилда Лујиновић, председник Комисије, 
- Александра Ступић, члан Комисије,  
- Селма Ђурђевић, члан Комисије,  
- Миодраг Думић ,члан Комисије,  
- Ферида Куртовић,члан Комисије.  
 

III 
 
Задатак Комисије јесте да спроведе Јавни конкурс за избор 
директора јавних предузећа у складу са Законом о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16, 88/2019) 
и  Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 
предузећа („Службени гасник РС”, бр. 65/16).   
 

IV 
Административне послове за потребе Комисије обављаће 
стручне службе Општинске управе општине Пријепоље. 
 

V 
Ово решење ступа на снагу  првог наредног дана од дана  
објављивања у ''Службеном гласнику општине Пријепо-
ље''.  
 
Број: 020-125/22 
Дана: 19.09.2022.године 
П р и ј е п о љ е 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
                                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК 
Изудин Шантић 

 
 
 
 
           Скупштина општине Пријепоље, на седници одржа-
ној дана  19.09.2022. године, на предлог Општинског већа 
општине Пријепоље, а на основу члана 32.став 1. тачка 19. 
Закона о локалној самоуправи („Службени .гласник РС“, 
број129/07. 83/2014-др.закон, 101/2016-др закон и 47/2018, 
111/2021- др закон), члана 42. став 1. тачка 57. Статута оп-
штине Пријепоље („Службени гласник општине 
Пријепоље“, број 3/2019,3/21 и 6/22), на основу захтева За-
конског заступника Рукометног клуба РК ПП 033 , број 
020-96/22 од 14 .06.2022. године, донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на употребу имена општине 

Пријепоље 
 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  Рукометном клубу РК ПП 033 
на употребу  имена општине Пријепоље у  новом  имену 

II 
 
Komisija ima predsednika i četiri člana , i to :  
 
- Hilda Lujinović, predsednik Komisije,  
- Aleksandra Stupić, član Komisije,  
- Selma Đurđević, član Komisije,  
- Miodrag Dumić ,član Komisije,   
- Ferida Kurtović,član Komisije.  
 

III 
 
Zadatak Komisije jeste da sprovede Javni konkurs za izbor di-
rektora javnih preduzeća u skladu sa Zakonom o javnim 
preduzećima (''Službeni glasnik RS'', broj 15/16, 88/2019) i  
Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog 
preduzeća („Službeni gasnik RS”, br. 65/16).  
 

IV 
Administrativne poslove za potrebe Komisije obavljaće stručne 
službe Opštinske uprave opštine Prijepolje.  
 

V 
Ovo rešenje stupa na snagu  prvog narednog dana od dana  ob-
javljivanja u ''Službenom glasniku opštine Prijepolje''.  
 
 
Broj: 020-125/22 
Dana: 19.09.2022.godine 
P r i j e p o lj e 
 

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 
                  

PREDSEDNIK 
                                                        Izudin Šantić 

 
 
 
 
           Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj dana  
19.09.2022. godine, na predlog Opštinskog veća opštine Pri-
jepolje, a na osnovu člana 32.stav 1. tačka 19. Zakona o 
lokalnoj samoupravi („Službeni .glasnik RS“, broj129/07. 
83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr zakon i 47/2018, 111/2021- dr 
zakon), člana 42. stav 1. tačka 57. Statuta opštine Prijepolje 
(„Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj 3/2019,3/21 i 6/22), 
na osnovu zahteva Zakonskog zastupnika Rukometnog kluba 
RK PP 033 , broj 020-96/22 od 14 .06.2022. godine, donela je

 
 

REŠENjE 
o davanju saglasnosti na upotrebu imena opštine Prije-

polje 
 
DAJE SE SAGLASNOST  Rukometnom klubu RK PP 033 na 
upotrebu  imena opštine Prijepolje u  novom  imenu kluba.  

- 15 -



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

20.09.2022. Страна 16 - Број 10/2022

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE PRIJEPOLJE

20.09.2022. Strana 16 - Broj 10/2022

клуба.  
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине 
Пријепоље".  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Правни основ за доношење овог решења садржан је у од-
редбама члана 32.став 1.  тачка 19. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник  РС“, број 129/07, 
83/2014-др.закон, 101/2016-др закон , 47/2018 и 111/21-др 
закон) и члана 42.став 1. тачка 57. Статута општине  
Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље“, број 
3/2019,3/21 и 6/22 ), којима је прописано да Скупштина оп-
штине даје сагласност на употребу имена , грба и другог 
обележја Општине.  
Рукометни клуб РК ПП 033  поднео је захтев за давање са-
гласности на употребу имена општине у новом називу 
клуба , број 020-96/22 од 14.06.2022.године.  
 
Разматрајући наведени захтев, Општинско веће општине 
Пријепоље, на седници одржаној дана 26.08.2022 . године 
је предложило да се да сагласност Рукометном клубу РК 
ПП 033  за употребу имена општине Пријепоље у новом 
имену  клуба.  
                                                                                                                                                                        
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 Рукометном клубу РК ПП 033  из 
Пријепоља и архиви Општинског већа.  
 
Број:020-96/22 
Дана:19.09.2022.године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
 

  ПРЕДСЕДНИК 
Изудин Шантић 

 
 
 
 
 
 
 

 
Скупштина општине Пријепоље, на седници одржаној 
дана 19.09.2022. године, на предлог Општинског већа оп-
штине Пријепоље, а на основу члана члана 74. став 5. За-
кона о локалној самоуправи “Слжбени гласник РС”, број 
129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/18, 
111/2021- др. закон, члана 108. Статута општине 
Пријепоље “лужбени гласник општине Пријепоље”,број 
3/19, 3/21 и 6/22”, члана 18. Одлуке о месним заједницама 
“Службени гласник општине Пријепоље”,број 12/10, 2/18)  

 
Ovo rešenje objaviti u "Službenom glasniku opštine Prije-
polje".  
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
Pravni osnov za donošenje ovog rešenja sadržan je u odred-
bama člana 32.stav 1.  tačka 19. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik  RS“, broj 129/07, 83/2014-dr.zakon, 
101/2016-dr zakon , 47/2018 i 111/21-dr zakon) i člana 42.stav 
1. tačka 57. Statuta opštine  Prijepolje („Službeni glasnik opš-
tine Prijepolje“, broj 3/2019,3/21 i 6/22 ), kojima je propisano 
da Skupština opštine daje saglasnost na upotrebu imena , grba  
i drugog obeležja Opštine.  
 
Rukometni klub RK PP 033  podneo je zahtev za davanje sa-
glasnosti na upotrebu imena opštine u novom nazivu kluba , 
broj 020-96/22 od 14.06.2022.godine.  
 
Razmatrajući navedeni zahtev, Opštinsko veće opštine Prije-
polje, na sednici održanoj dana 26.08.2022 . godine je pred-
ložilo da se da saglasnost Rukometnom klubu RK PP 033  za 
upotrebu imena opštine Prijepolje u novom imenu  kluba.  
       
                                                                                                                                         
Pouka o pravnom leku: Ovo rešenje konačno je u upravnom 
postupku i protiv njega žalba nije dopuštena, ali se može 
pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.  
 
Rešenje dostaviti Rukometnom klubu RK PP 033  iz Prijepolja 
i arhivi Opštinskog veća.  
 
Broj:020-96/22 
Dana:19.09.2022.godine 
 

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 
 

  PREDSEDNIK 
Izudin Šantić 

 
 
 
 
 
 
 
 
Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj dana 
19.09.2022. godine, na predlog Opštinskog veća opštine Pri-
jepolje, a na osnovu člana člana 74. stav 5. Zakona o lokalnoj 
samoupravi “Slžbeni glasnik RS”, broj 129/07, 83/2014-
dr.zakon, 101/2016-dr.zakon, 47/18, 111/2021- dr. zakon, člana 
108. Statuta opštine Prijepolje “Službeni glasnik opštine Pri-
jepolje”,broj 3/19, 3/21 i 6/22”, člana 18. Odluke o mesnim za-
jednicama “Službeni glasnik opštine Prijepolje”,broj 12/10, 
2/18)  donela je  
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донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење избора за чла-

нове Савета месних заједница 
 
 

Члан 1. 
 
1.За председника Комисије именује: се Соња Јаковљевић, 
дипл.економиста,  
представник СНС-а,  
  -за заменика председника Комисије именује се Селма 
Ђурђевић, дипл.правник, 
представник СДП-а,  
2.За члана Комисије именује се Александра Павловић, 
представник СНС-а,  
   -за заменика члана Комисије именује се Оливера 
Пејовић,  
представник СНС-а,  
3.За члана Комисије именује се Божидар Крговић, 
представник СПС-а,  
   -за заменика члана Комисије именује се Хариса Мехо-
нић,  
представник ДПС-а,  
4.За члана Комисије именује се Илда Чоловић, 
представник ОГ Бошњачко српски савез-Самир Тандир, 
    -за заменика члана Комисије именује се Мевлида Џано-
вић,  
 представник СПП-а,  
5.За члана Комисије именује се Хидајет Мујезиновић 
представник СДП-а,  
    -за заменика члана Комисије именује се Амела Шантић, 
представник СДП-а.  
 

Члан 2. 
 
За секретара Комисије именује се Бојана Спајић, 
дипл.правник,  
   -за заменика секретара Комисије именује се Кенан Фаз-
лић, дипл.правник,  
 

Члан 3. 
 

Задатак Комисије је:  
-да пропише потребне обрасце за спровођење изборних 
радњи;  
-доноси Правила и Упутство за спровођење избора за 
Савет месне заједнице у складу са Законом; 
-Одређује бирачка места и именује бирачке одборе; 
-доноси уверења о избору чланова савета месних зајед-
ница;  
-Одлучује о приговорима и доноси Решења;  
-у случају престанка мандата члану Савета месне зајед-
нице пре истека рока на који је изабран, додељује мандат 
следећем са гласачког листића са највећим бројем гласова. 

 
 

REŠENjE 
o imenovanju Komisije za sprovođenje izbora za članove 

Saveta mesnih zajednica 
 
 

Član 1. 
 

1.Za predsednika Komisije imenuje: se Sonja Jakovljević, 
dipl.ekonomista,  
predstavnik SNS-a,  
 -za zamenika predsednika Komisije imenuje se Selma 
Đurđević, dipl.pravnik,  
predstavnik SDP-a,  
2.Za člana Komisije imenuje se Aleksandra Pavlović,  
predstavnik SNS-a,  
   -za zamenika člana Komisije imenuje se Olivera Pejović,  
predstavnik SNS-a,  
 
3.Za člana Komisije imenuje se Božidar Krgović,  
predstavnik SPS-a,  
   -za zamenika člana Komisije imenuje se Harisa Mehonić,  
predstavnik DPS-a,  

 
4.Za člana Komisije imenuje se Ilda Čolović,  
predstavnik OG Bošnjačko srpski savez-Samir Tandir, 
    -za zamenika člana Komisije imenuje se Mevlida Džanović, 
predstavnik SPP-a,  

 
5.Za člana Komisije imenuje se Hidajet Mujezinović 
predstavnik SDP-a,  
    -za zamenika člana Komisije imenuje se Amela Šantić, 
predstavnik SDP-a.  
 

Član 2. 
 
Za sekretara Komisije imenuje se Bojana Spajić, dipl.pravnik,

 
   -za zamenika sekretara Komisije imenuje se Kenan Fazlić, 
dipl.pravnik,  
 

Član 3. 
 

Zadatak Komisije je:  
-da propiše potrebne obrasce za sprovođenje izbornih radnji; 

 
-donosi Pravila i Uputstvo za sprovođenje izbora za Savet 
mesne zajednice u skladu sa Zakonom;  
-Određuje biračka mesta i imenuje biračke odbore; 
-donosi uverenja o izboru članova saveta mesnih zajednica;  

 
-Odlučuje o prigovorima i donosi Rešenja;  
-u slučaju prestanka mandata članu Saveta mesne zajednice pre 
isteka roka na koji je izabran, dodeljuje mandat sledećem sa 
glasačkog listića sa najvećim brojem glasova.  
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Члан 4. 
 

   Мандат чланова Изборне комисије траје док траје 
мандат  новоизабраних савета месних заједница.  

 
Члан 5. 

 
Ово решење ступа на снагу даном доношења,a  објавиће 
се  у "Службеном гласнику општине Пријепоље".  
 
Број:020-118/22 
Дана 19.09.2022.године. 
Пријепоље 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
                                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК  
Изудин Шантић 

 
 
 
 
 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној са-
моуправи („ Службени гласник РС„број129/07, 83/2014 – 
др.закон, 101/2016- др.закон , 147/2018 и 111/2021-др 
закон) и члана 42. став 1. тачка 12. Статута општине 
Пријепоље („ Службени гласник општине Пријепоље „ , 
број 3/2019, 3/21 и 6/22), члана 10. Уговора о оснивању 
предузећа,  Скупштина општине Пријепоље, на седници 
одржаној дана 19.09.2022.године, доноси   
 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ ОВ-
ЛАШЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА  ОПШТИНЕ 

ПРИЈЕПОЉЕ У СКУПШТИНИ РЕГИОНАЛНЕ СА-
НИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ „БАЊИЦА“ 

 
Члан 1. 

Овлашћени представник општине Пријепоље, Драгана Ва-
раклић из Пријепоља, разрешава се  дужности  члана 
Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за 
управљање чврстим комуналним отпадом на територији 
Општине Нова Варош,  Прибој, Пријепоље и Сјеница „ РЕ-
ГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА БАЊИЦА ДОО“ 
, Нова Варош.  
 

Члан 2. 
 
Именује се овлашћени представник општине Пријепоље, 
Адмир Мушовић из Пријепоља, за члана Скупштине 
Друштва са ограниченом одговорношћу  за управљање 
чврстим комуналним отпадом на територији  Општине 
Нова Варош, Прибој, Пријепоље и Сјеница „РЕГИО-
НАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА БАЊИЦА ДОО“, 
Нова Варош на период од четири године. 

Član 4. 
 
   Mandat članova Izborne komisije traje dok traje man-
dat  novoizabranih saveta mesnih zajednica.  

 
Član 5. 

 
Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja,a  objaviće se  u 
"Službenom glasniku opštine Prijepolje".  
 
Broj: 020-118/22 
Dana 19.09.2022.godine. 
Prijepolje 

 
SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 

                  
PREDSEDNIK  

Izudin Šantić 
 
 
 
 
 
 

Na osnovu člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („ Službeni glasnik RS„broj129/07, 83/2014 – 
dr.zakon, 101/2016- dr.zakon , 147/2018 i 111/2021-dr zakon) 
i člana 42. stav 1. tačka 12. Statuta opštine Prijepolje („ 
Službeni glasnik opštine Prijepolje „ , broj 3/2019, 3/21 i 6/22), 
člana 10. Ugovora o osnivanju preduzeća,  Skupština opštine 
Prijepolje, na sednici održanoj dana 19.09.2022.godine, donosi  

 
 

REŠENjE O RAZREŠENjU  I IMENOVANjU 
OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA  OPŠTINE PRIJE-
POLjE U SKUPŠTINI REGIONALNE SANITARNE 

DEPONIJE „BANjICA“ 
 

Član 1. 
Ovlašćeni predstavnik opštine Prijepolje, Dragana Varaklić iz 
Prijepolja, razrešava se  dužnosti  člana Skupštine Društva sa 
ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunal-
nim otpadom na teritoriji Opštine Nova Varoš,  Priboj, Prije-
polje i Sjenica „ REGIONALNA SANITARNA DEPONIJA 
BANjICA DOO“ , Nova Varoš.  

 
 

Član 2. 
 

Imenuje se ovlašćeni predstavnik opštine Prijepolje, Admir 
Mušović iz Prijepolja, za člana Skupštine Društva sa 
ograničenom odgovornošću  za upravljanje čvrstim komunal-
nim otpadom na teritoriji  Opštine Nova Varoš, Priboj, Prije-
polje i Sjenica „REGIONALNA SANITARNA DEPONIJA 
BANjICA DOO“, Nova Varoš na period od četiri godine. 
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Члан 3. 
 
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику општине Пријепоље“.  
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
Решењем Скупштине општине Пријепоље број 020-
147/2020 од 01.12.2020.године за члана Скупштине регио-
налне санитарне депоније „Бањица“  именована је Драгана 
Вараклић из Пријепоља на период од четири године.  
Решење о разрешењу именованог  донето је на основу 
члана 10. став 6. Уговора  о оснивању друштва са 
ограниченом одговорношћу, који предвиђа да оснивач 
може разрешити овлашћеног представника Скупштине 
при чему није дужан да наведе разлоге за разрешење.  
Именовање новог, овлашћеног представника, Општине 
Пријепоље за члана Скупштине Друштва „РЕГИОНАЛНА 
САНИТАРНА ДЕПОНИЈА БАЊИЦА Д.О.О“ Нова 
Варош, је у складу са чланом 10.став 2 и 3. Уговора о ос-
нивању друштва.  
 
Број: 020-120/22 
Датум: 19.09.2022. год. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
 

 Председник  
Изудин Шантић 

 
 
 

 
 
На основу члана 45. Статута општне Пријепоље („Служ-
бени гласник општине Пријепоље“,3/19, 3/2021 и 6/2022 ), 
члана 47. Пословника скупштине општине Пријепоље 
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број 3/14, 3/15, 
13/16, 5/17, 16/17, 5/2019, 10/20 и 18/21) Скупштина оп-
штине Пријепоље, на седници одржаној 19.09.2022. године 
донела је  
  

ОДЛУКУ 
о разрешењу и именовању члана Одбора за привреду 

Скупштине општине Пријепоље 
 
I 

Разрешава  се дужности  члан Одбора за привреду Скуп-
штине општине Пријепоље:  
- Изет Чоловић,  
  

II 
Именује се за члана Одбора за привреду  Скупштине оп-
штине Пријепоље :  
- Мухамед Башић. 

Član 3. 
 

Ovo rešenje stupa na snagu osmog dana od dana objavlji-
vanja u „Službenom glasniku opštine Prijepolje“.  

 
OBRAZLOŽENjE 

 
Rešenjem Skupštine opštine Prijepolje broj 020-147/2020 od 
01.12.2020.godine za člana Skupštine regionalne sanitarne de-
ponije „Banjica“  imenovana je Dragana Varaklić iz Prijepolja 
na period od četiri godine.  
Rešenje o razrešenju imenovanog  doneto je na osnovu člana 
10. stav 6. Ugovora  o osnivanju društva sa ograničenom 
odgovornošću, koji predviđa da osnivač može razrešiti 
ovlašćenog predstavnika Skupštine pri čemu nije dužan da 
navede razloge za razrešenje.  
Imenovanje novog, ovlašćenog predstavnika, Opštine Prije-
polje za člana Skupštine Društva „REGIONALNA SANI-
TARNA DEPONIJA BANjICA D.O.O“ Nova Varoš, je u 
skladu sa članom 10.stav 2 i 3. Ugovora o osnivanju društva. 

 
 

Broj: 020-120/22 
Datum: 19.09.2022. god. 

 
 

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 
 

 Predsednik  
Izudin Šantić 

 
 
 
 
 
Na osnovu člana 45. Statuta opštne Prijepolje („Službeni glas-
nik opštine Prijepolje“,3/19, 3/2021 i 6/2022 ), člana 47. 
Poslovnika skupštine opštine Prijepolje („Službeni glasnik opš-
tine Prijepolje“, broj 3/14, 3/15, 13/16, 5/17, 16/17, 5/2019, 
10/20 i 18/21) Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj 
19.09.2022. godine donela je  
 
  

ODLUKU 
o razrešenju i imenovanju člana Odbora za privredu 

Skupštine opštine Prijepolje 
 
I 

Razrešava  se dužnosti  član Odbora za privredu Skupštine opš-
tine Prijepolje:  
- Izet Čolović,  
  

II 
Imenuje se za člana Odbora za privredu  Skupštine opštine Pri-
jepolje :  
- Muhamed Bašić.  
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III 
Мандат именованом  члану Одбора за привреду Скуп-
штине општине Пријепоље траје до истека мандата члано-
вима  Одбора за привреду Скупштине општине Пријепоље 
који су именовани Одлуком Скупштине општине 
Пријепоље, број 06-86/20-6 од 01.12.2020.године.  
  

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

Образложење 
Чланом 47.Пословника скупштине општине Пријепоље 
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број 1/14/,1/15, 
13/16, 5/17, 16/17, 5/2019, 10/20 и 18/21) предвиђено је да 
Скупштина може, и пре истека времена на који су иза-
брани, разрешити поједине чланове  радних тела и изаб-
рати нове путем појединачног кандидовања и избора као 
и да предлог за разрешење члана радног тела може под-
нети председник Скупштине, председник радног тела  или 
одборничка група на чији је предлог изабран.  
На 15тој седници Скупштине општине Пријепоље одржа-
ној дана 30.06.2022.године и 01.07.2022.године,  дошло до 
промене структуре одборничке групе „Академик Муамер 
Зукорлић-Странка правде и помирења СПП“, па су од по-
стојеће одборничке групе која је бројала 8 одборника, фор-
миране две нове одборничке групе: Одборничка група 
„Бошњачко српски савез-Самир Тандир“ ( 4 одборника ) и 
одборничка група „Академик Муамер Зукорлић-Странка 
правде и помирења СПП“ ( 3 одборника ). Сходно наведе-
ном, стекли су се услови и за промену структуре одбор-
ничких група у Скупштини општине Пријепоље.  
Скупштина општине Пријепоље обратила се новоформи-
раним одборничким групама дописом број 06-22/22 од 
16.08.2022.године, обавештењем о промени структура од-
борничких група као и захтевом за достављање предлога 
за нове чланове, сходно измењеним структурама. 
На основу дописа и достављених података од стране од-
борничке групе „Академик Муамер Зукорлић-Странка 
правде и помирења СПП“ број 06-22/22-1 од 23.08.2022.го-
дине и дописа одборничке групе „Бошњачко српски савез-
Самир Тандир“ број 013-139/22 од 24.08.2022.године, 
стекли су се услови за доношење ове Одлуке.  
 
 
Број: 06-29/22-3 
Дана :19.09.2022.године                                                                
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК 
Изудин Шантић 

 
 
 
 

III 
Mandat imenovanom  članu Odbora za privredu Skupštine opš-
tine Prijepolje traje do isteka mandata članovima  Odbora za 
privredu Skupštine opštine Prijepolje koji su imenovani Od-
lukom Skupštine opštine Prijepolje, broj 06-86/20-6 od 
01.12.2020.godine.  

  
IV 

Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja  
u „Službenom glasniku opštine Prijepolje“.   
 

Obrazloženje 
Članom 47.Poslovnika skupštine opštine Prijepolje („Službeni 
glasnik opštine Prijepolje“, broj 1/14/,1/15, 13/16, 5/17, 16/17, 
5/2019, 10/20 i 18/21) predviđeno je da Skupština može, i pre 
isteka vremena na koji su izabrani, razrešiti pojedine članove  
radnih tela i izabrati nove putem pojedinačnog kandidovanja i 
izbora kao i da predlog za razrešenje člana radnog tela može 
podneti predsednik Skupštine, predsednik radnog tela  ili 
odbornička grupa na čiji je predlog izabran.  
 
Na 15toj sednici Skupštine opštine Prijepolje održanoj dana 
30.06.2022.godine i 01.07.2022.godine,  došlo do promene 
strukture odborničke grupe „Akademik Muamer Zukorlić-
Stranka pravde i pomirenja SPP“, pa su od postojeće 
odborničke grupe koja je brojala 8 odbornika, formirane dve 
nove odborničke grupe: Odbornička grupa „Bošnjačko srpski 
savez-Samir Tandir“ ( 4 odbornika ) i odbornička grupa 
„Akademik Muamer Zukorlić-Stranka pravde i pomirenja 
SPP“ ( 3 odbornika ). Shodno navedenom, stekli su se uslovi i 
za promenu strukture odborničkih grupa u Skupštini opštine 
Prijepolje.  
Skupština opštine Prijepolje obratila se novoformiranim 
odborničkim grupama dopisom broj 06-22/22 od 
16.08.2022.godine, obaveštenjem o promeni struktura 
odborničkih grupa kao i zahtevom za dostavljanje predloga za 
nove članove, shodno izmenjenim strukturama. 
Na osnovu dopisa i dostavljenih podataka od strane odborničke 
grupe „Akademik Muamer Zukorlić-Stranka pravde i 
pomirenja SPP“ broj 06-22/22-1 od 23.08.2022.godine i dopisa 
odborničke grupe „Bošnjačko srpski savez-Samir Tandir“ broj 
013-139/22 od 24.08.2022.godine, stekli su se uslovi za 
donošenje ove Odluke.  
 
 
Broj: 06-29/22-3 
Dana :19.09.2022.godine                                                                
 

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 
                  

PREDSEDNIK 
Izudin Šantić 
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На основу члана 45. Статута општне Пријепоље („Служ-
бени гласник општине Пријепоље“,3/19, 3/2021 и 6/2022 ), 
члана 47. Пословника скупштине општине Пријепоље 
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број 3/14, 3/15, 
13/16, 5/17, 16/17, 5/2019, 10/20 и 18/21) Скупштина оп-
штине Пријепоље, на седници одржаној 19.09.2022. године 
донела је  
  

ОДЛУКУ 
о разрешењу и именовању члана Одбора за пољопри-

вреду Скупштине општине Пријепоље 
 
I 

Разрешава  се дужности  члан Одбора за пољопривреду 
Скупштине општине Пријепоље:  
- Насо Планић ,  
  

II 
Именује се за члана Одбора за пољопривреду  Скупштине 
општине Пријепоље :  
- Анес Ровчанин.  
 

III 
Мандат именованом  члану Одбора за пољопривреду 
Скупштине општине Пријепоље траје до истека мандата 
члановима  Одбора за пољопривреду Скупштине општине 
Пријепоље који су именовани Одлуком Скупштине оп-
штине Пријепоље, број 06-86/20-5 од 01.12.2020.године.  
  

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

Образложење 
Чланом 47.Пословника скупштине општине Пријепоље 
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број 1/14/,1/15, 
13/16, 5/17, 16/17, 5/2019, 10/20 и 18/21) предвиђено је да 
Скупштина може, и пре истека времена на који су иза-
брани, разрешити поједине чланове  радних тела и изаб-
рати нове путем појединачног кандидовања и избора као 
и да предлог за разрешење члана радног тела може под-
нети председник Скупштине, председник радног тела  или 
одборничка група на чији је предлог изабран. 
На 15тој седници Скупштине општине Пријепоље одржа-
ној дана 30.06.2022.године и 01.07.2022.године,  дошло до 
промене структуре одборничке групе „Академик Муамер 
Зукорлић-Странка правде и помирења СПП“, па су од по-
стојеће одборничке групе која је бројала 8 одборника, фор-
миране две нове одборничке групе: Одборничка група 
„Бошњачко српски савез-Самир Тандир“ ( 4 одборника ) и 
одборничка група „Академик Муамер Зукорлић-Странка 
правде и помирења СПП“ ( 3 одборника ). Сходно наведе-
ном, стекли су се услови и за промену структуре одбор-
ничких група у Скупштини општине Пријепоље. 
Скупштина општине Пријепоље обратила се новоформи-
раним одборничким групама дописом број 06-22/22 од 

Na osnovu člana 45. Statuta opštne Prijepolje („Službeni glas-
nik opštine Prijepolje“,3/19, 3/2021 i 6/2022 ), člana 47. 
Poslovnika skupštine opštine Prijepolje („Službeni glasnik opš-
tine Prijepolje“, broj 3/14, 3/15, 13/16, 5/17, 16/17, 5/2019, 
10/20 i 18/21) Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj 
19.09.2022. godine donela je  
 
  

ODLUKU 
o razrešenju i imenovanju člana Odbora za poljoprivredu 

Skupštine opštine Prijepolje 
 
I 

Razrešava  se dužnosti  član Odbora za poljoprivredu Skupš-
tine opštine Prijepolje:  
- Naso Planić ,  
  

II 
Imenuje se za člana Odbora za poljoprivredu  Skupštine opš-
tine Prijepolje :  
- Anes Rovčanin.  
 

III 
Mandat imenovanom  članu Odbora za poljoprivredu Skupš-
tine opštine Prijepolje traje do isteka mandata članovima  Odb-
ora za poljoprivredu Skupštine opštine Prijepolje koji su 
imenovani Odlukom Skupštine opštine Prijepolje, broj 06-
86/20-5 od 01.12.2020.godine.  
  

IV 
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja  
u „Službenom glasniku opštine Prijepolje“.   
 

Obrazloženje 
Članom 47.Poslovnika skupštine opštine Prijepolje („Službeni 
glasnik opštine Prijepolje“, broj 1/14/,1/15, 13/16, 5/17, 16/17, 
5/2019, 10/20 i 18/21) predviđeno je da Skupština može, i pre 
isteka vremena na koji su izabrani, razrešiti pojedine članove  
radnih tela i izabrati nove putem pojedinačnog kandidovanja i 
izbora kao i da predlog za razrešenje člana radnog tela može 
podneti predsednik Skupštine, predsednik radnog tela  ili 
odbornička grupa na čiji je predlog izabran. 
Na 15toj sednici Skupštine opštine Prijepolje održanoj dana 
30.06.2022.godine i 01.07.2022.godine,  došlo do promene 
strukture odborničke grupe „Akademik Muamer Zukorlić-
Stranka pravde i pomirenja SPP“, pa su od postojeće 
odborničke grupe koja je brojala 8 odbornika, formirane dve 
nove odborničke grupe: Odbornička grupa „Bošnjačko srpski 
savez-Samir Tandir“ ( 4 odbornika ) i odbornička grupa 
„Akademik Muamer Zukorlić-Stranka pravde i pomirenja 
SPP“ ( 3 odbornika ). Shodno navedenom, stekli su se uslovi i 
za promenu strukture odborničkih grupa u Skupštini opštine 
Prijepolje.  
 
Skupština opštine Prijepolje obratila se novoformiranim 
odborničkim grupama dopisom broj 06-22/22 od 

- 21 -



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

20.09.2022. Страна 22 - Број 10/2022

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE PRIJEPOLJE

20.09.2022. Strana 22 - Broj 10/2022

16.08.2022.године, обавештењем о промени структура од-
борничких група као и захтевом за достављање предлога 
за нове чланове, сходно измењеним структурама. 
На основу дописа и достављених података од стране од-
борничке групе „Академик Муамер Зукорлић-Странка 
правде и помирења СПП“ број 06-22/22-1 од 23.08.2022.го-
дине и дописа одборничке групе „Бошњачко српски савез-
Самир Тандир“ број 013-139/22 од 24.12.2022.године, 
стекли су се услови за доношење ове Одлуке.  
 
Број: 06-29/22-2 
Дана :19.09.2022.године                                                                
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК 
Изудин Шантић 

 
 
 
 
 
На основу члана 45. Статута општне Пријепоље („Служ-
бени гласник општине Пријепоље“,3/19, 3/2021 и 6/2022 ), 
члана 47. Пословника скупштине општине Пријепоље 
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број 3/14, 3/15, 
13/16, 5/17, 16/17, 5/2019, 10/20 и 18/21) Скупштина оп-
штине Пријепоље, на седници одржаној 19.09.2022. године 
донела је  

  
ОДЛУКУ 

о разрешењу и именовању члана Одбора за здравство 
Скупштине општине Пријепоље 

 
I 

Разрешава  се дужности  члан Одбора за здравство Скуп-
штине општине Пријепоље:  
- Маја Рибић Тандир ,  
  

II 
Именује се за члана Одбора за здравство  Скупштине оп-
штине Пријепоље :  
- Јасна Рибић.  
 

III 
Мандат именованом  члану Одбора за здравство Скуп-
штине општине Пријепоље траје до истека мандата члано-
вима  Одбора за здравство Скупштине општине Пријепоље 
који су именовани Одлуком Скупштине општине 
Пријепоље, број 06-86/20-4 од 01.12.2020.године.  

 
IV 

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

Образложење 

16.08.2022.godine, obaveštenjem o promeni struktura 
odborničkih grupa kao i zahtevom za dostavljanje predloga za 
nove članove, shodno izmenjenim strukturama. 
Na osnovu dopisa i dostavljenih podataka od strane odborničke 
grupe „Akademik Muamer Zukorlić-Stranka pravde i 
pomirenja SPP“ broj 06-22/22-1 od 23.08.2022.godine i dopisa 
odborničke grupe „Bošnjačko srpski savez-Samir Tandir“ broj 
013-139/22 od 24.12.2022.godine, stekli su se uslovi za 
donošenje ove Odluke.  
 
Broj: 06-29/22-2 
Dana :19.09.2022.godine                                                                
 

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 
                  

PREDSEDNIK 
Izudin Šantić 

 
 
 
 
 

Na osnovu člana 45. Statuta opštne Prijepolje („Službeni glas-
nik opštine Prijepolje“,3/19, 3/2021 i 6/2022 ), člana 47. 
Poslovnika skupštine opštine Prijepolje („Službeni glasnik opš-
tine Prijepolje“, broj 3/14, 3/15, 13/16, 5/17, 16/17, 5/2019, 
10/20 i 18/21) Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj 
19.09.2022. godine donela je  
 
  

ODLUKU 
o razrešenju i imenovanju člana Odbora za zdravstvo 

Skupštine opštine Prijepolje 
 
I 

Razrešava  se dužnosti  član Odbora za zdravstvo Skupštine 
opštine Prijepolje:  
- Maja Ribić Tandir ,  
  

II 
Imenuje se za člana Odbora za zdravstvo  Skupštine opštine 
Prijepolje :  
- Jasna Ribić.  
 

III 
Mandat imenovanom  članu Odbora za zdravstvo Skupštine 
opštine Prijepolje traje do isteka mandata članovima  Odbora 
za zdravstvo Skupštine opštine Prijepolje koji su imenovani 
Odlukom Skupštine opštine Prijepolje, broj 06-86/20-4 od 
01.12.2020.godine.  
  

IV 
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja  
u „Službenom glasniku opštine Prijepolje“.   
 

Obrazloženje 
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Чланом 47.Пословника скупштине општине Пријепоље 
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број 1/14/,1/15, 
13/16, 5/17, 16/17, 5/2019, 10/20 и 18/21) предвиђено је да 
Скупштина може, и пре истека времена на који су иза-
брани, разрешити поједине чланове  радних тела и изаб-
рати нове путем појединачног кандидовања и избора као 
и да предлог за разрешење члана радног тела може под-
нети председник Скупштине, председник радног тела  или 
одборничка група на чији је предлог изабран. 
На 15тој седници Скупштине општине Пријепоље одржа-
ној дана 30.06.2022.године и 01.07.2022.године,  дошло до 
промене структуре одборничке групе „Академик Муамер 
Зукорлић-Странка правде и помирења СПП“, па су од по-
стојеће одборничке групе која је бројала 8 одборника, фор-
миране две нове одборничке групе: Одборничка група 
„Бошњачко српски савез-Самир Тандир“ ( 4 одборника ) и 
одборничка група „Академик Муамер Зукорлић-Странка 
правде и помирења СПП“ ( 3 одборника ). Сходно наведе-
ном, стекли су се услови и за промену структуре одбор-
ничких група у Скупштини општине Пријепоље.  
Скупштина општине Пријепоље обратила се новоформи-
раним одборничким групама дописом број 06-22/22 од 
16.08.2022.године, обавештењем о промени структура од-
борничких група као и захтевом за достављање предлога 
за нове чланове, сходно измењеним структурама.  
На основу дописа и  достављених података од стране од-
борничке групе „Академик Муамер Зукорлић-Странка 
правде и помирења СПП“ број 06-22/22-1 од 23.08.2022.го-
дине и дописа одборничке групе „Бошњачко српски савез-
Самир Тандир“ број 013-39/22 од 24.08.2022.године, 
стекли су се услови за доношење ове Одлуке.  
 
 
Број: 06-29/22-1 
Дана :19.09.2022.године                                                                
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК 
Изудин Шантић 

 
 
 
 
 
На основу члана 45. Статута општне Пријепоље („Служ-
бени гласник општине Пријепоље“,3/19, 3/2021 и 6/2022 ), 
члана 47. Пословника скупштине општине Пријепоље 
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број 3/14, 3/15, 
13/16, 5/17, 16/17, 5/2019, 10/20 и 18/21) Скупштина оп-
штине Пријепоље, на седници одржаној 19.09.2022. године 
донела је  
  

ОДЛУКУ 
о разрешењу и именовању члана Одбора за безбедност 

саобраћаја Скупштине општине Пријепоље 

Članom 47.Poslovnika skupštine opštine Prijepolje („Službeni 
glasnik opštine Prijepolje“, broj 1/14/,1/15, 13/16, 5/17, 16/17, 
5/2019, 10/20 i 18/21) predviđeno je da Skupština može, i pre 
isteka vremena na koji su izabrani, razrešiti pojedine članove  
radnih tela i izabrati nove putem pojedinačnog kandidovanja i 
izbora kao i da predlog za razrešenje člana radnog tela može 
podneti predsednik Skupštine, predsednik radnog tela  ili 
odbornička grupa na čiji je predlog izabran. 
Na 15toj sednici Skupštine opštine Prijepolje održanoj dana 
30.06.2022.godine i 01.07.2022.godine,  došlo do promene 
strukture odborničke grupe „Akademik Muamer Zukorlić-
Stranka pravde i pomirenja SPP“, pa su od postojeće 
odborničke grupe koja je brojala 8 odbornika, formirane dve 
nove odborničke grupe: Odbornička grupa „Bošnjačko srpski 
savez-Samir Tandir“ ( 4 odbornika ) i odbornička grupa 
„Akademik Muamer Zukorlić-Stranka pravde i pomirenja 
SPP“ ( 3 odbornika ). Shodno navedenom, stekli su se uslovi i 
za promenu strukture odborničkih grupa u Skupštini opštine 
Prijepolje.  

 
Skupština opštine Prijepolje obratila se novoformiranim 
odborničkim grupama dopisom broj 06-22/22 od 
16.08.2022.godine, obaveštenjem o promeni struktura 
odborničkih grupa kao i zahtevom za dostavljanje predloga za 
nove članove, shodno izmenjenim strukturama.  
Na osnovu dopisa i  dostavljenih podataka od strane 
odborničke grupe „Akademik Muamer Zukorlić-Stranka 
pravde i pomirenja SPP“ broj 06-22/22-1 od 23.08.2022.godine 
i dopisa odborničke grupe „Bošnjačko srpski savez-Samir 
Tandir“ broj 013-39/22 od 24.08.2022.godine, stekli su se 
uslovi za donošenje ove Odluke.  
 
 
Broj: 06-29/22-1 
Dana :19.09.2022.godine                                                                
 

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 
                  

PREDSEDNIK 
Izudin Šantić 

 
 
 
 
 
 
Na osnovu člana 45. Statuta opštne Prijepolje („Službeni glas-
nik opštine Prijepolje“,3/19, 3/2021 i 6/2022 ), člana 47. 
Poslovnika skupštine opštine Prijepolje („Službeni glasnik opš-
tine Prijepolje“, broj 3/14, 3/15, 13/16, 5/17, 16/17, 5/2019, 
10/20 i 18/21) Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj 
19.09.2022. godine donela je  

  
ODLUKU 

o razrešenju i imenovanju člana Odbora za bezbednost 
saobraćaja Skupštine opštine Prijepolje 
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I 
Разрешава  се дужности  члан Одбора за безбедност саоб-
раћаја  Скупштине општине Пријепоље:  
- Џевад Мујезиновић ,  
  

II 
Именује се за члана Одбора за безбедност саобраћаја  
Скупштине општине Пријепоље : 
- Сабира Хоџић.  
 

III 
Мандат именованом  члану Одбора за безбедност саобра-
ћаја Скупштине општине Пријепоље траје до истека ман-
дата члановима  Одбора за безбедност саобраћаја 
Скупштине општине Пријепоље који су именовани Одлу-
ком Скупштине општине Пријепоље, број 06-86/20-2 од 
01.12.2020.године.  
  

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

Образложење 
Чланом 47.Пословника скупштине општине Пријепоље 
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број 1/14/,1/15, 
13/16, 5/17, 16/17, 5/2019, 10/20 и 18/21) предвиђено је да 
Скупштина може, и пре истека времена на који су иза-
брани, разрешити поједине чланове  радних тела и изаб-
рати нове путем појединачног кандидовања и избора као 
и да предлог за разрешење члана радног тела може под-
нети председник Скупштине, председник радног тела  или 
одборничка група на чији је предлог изабран.  
На 15тој седници Скупштине општине Пријепоље одржа-
ној дана 30.06.2022.године и 01.07.2022.године,  дошло до 
промене структуре одборничке групе „Академик Муамер 
Зукорлић-Странка правде и помирења СПП“, па су од по-
стојеће одборничке групе која је бројала 8 одборника, фор-
миране две нове одборничке групе: Одборничка група 
„Бошњачко српски савез-Самир Тандир“ ( 4 одборника ) и 
одборничка група „Академик Муамер Зукорлић-Странка 
правде и помирења СПП“ ( 3 одборника ). Сходно наведе-
ном, стекли су се услови и за промену структуре одбор-
ничких група у Скупштини општине Пријепоље.  
Скупштина општине Пријепоље обратила се новоформи-
раним одборничким групама дописом број 06-22/22 од 
16.08.2022.године, обавештењем о промени структура од-
борничких група као и захтевом за достављање предлога 
за нове чланове, сходно измењеним структурама.  
На основу дописа и достављених података од стране од-
борничке групе „Академик Муамер Зукорлић-Странка 
правде и помирења СПП“ број 06-22/22-1 од 23.08.2022.го-
дине и дописа одборничке групе „Бошњачко српски савез-
Самир Тандир“ број 013-139/22 од 24.08.2022.године, 
стекли су се услови за доношење ове Одлуке. 
 
 

I 
Razrešava  se dužnosti  član Odbora za bezbednost saobraćaja  
Skupštine opštine Prijepolje:  
- Dževad Mujezinović ,  
  

II 
Imenuje se za člana Odbora za bezbednost saobraćaja  Skupš-
tine opštine Prijepolje :  
- Sabira Hodžić.  
 

III 
Mandat imenovanom  članu Odbora za bezbednost saobraćaja 
Skupštine opštine Prijepolje traje do isteka mandata članovima  
Odbora za bezbednost saobraćaja Skupštine opštine Prijepolje 
koji su imenovani Odlukom Skupštine opštine Prijepolje, broj 
06-86/20-2 od 01.12.2020.godine.  
  
 

IV 
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja  
u „Službenom glasniku opštine Prijepolje“.   
 

Obrazloženje 
Članom 47.Poslovnika skupštine opštine Prijepolje („Službeni 
glasnik opštine Prijepolje“, broj 1/14/,1/15, 13/16, 5/17, 16/17, 
5/2019, 10/20 i 18/21) predviđeno je da Skupština može, i pre 
isteka vremena na koji su izabrani, razrešiti pojedine članove  
radnih tela i izabrati nove putem pojedinačnog kandidovanja i 
izbora kao i da predlog za razrešenje člana radnog tela može 
podneti predsednik Skupštine, predsednik radnog tela  ili 
odbornička grupa na čiji je predlog izabran.  
Na 15toj sednici Skupštine opštine Prijepolje održanoj dana 
30.06.2022.godine i 01.07.2022.godine,  došlo do promene 
strukture odborničke grupe „Akademik Muamer Zukorlić-
Stranka pravde i pomirenja SPP“, pa su od postojeće 
odborničke grupe koja je brojala 8 odbornika, formirane dve 
nove odborničke grupe: Odbornička grupa „Bošnjačko srpski 
savez-Samir Tandir“ ( 4 odbornika ) i odbornička grupa 
„Akademik Muamer Zukorlić-Stranka pravde i pomirenja 
SPP“ ( 3 odbornika ). Shodno navedenom, stekli su se uslovi i 
za promenu strukture odborničkih grupa u Skupštini opštine 
Prijepolje.  

 
Skupština opštine Prijepolje obratila se novoformiranim 
odborničkim grupama dopisom broj 06-22/22 od 
16.08.2022.godine, obaveštenjem o promeni struktura 
odborničkih grupa kao i zahtevom za dostavljanje predloga za 
nove članove, shodno izmenjenim strukturama.  
Na osnovu dopisa i dostavljenih podataka od strane odborničke 
grupe „Akademik Muamer Zukorlić-Stranka pravde i 
pomirenja SPP“ broj 06-22/22-1 od 23.08.2022.godine i dopisa 
odborničke grupe „Bošnjačko srpski savez-Samir Tandir“ broj 
013-139/22 od 24.08.2022.godine, stekli su se uslovi za 
donošenje ove Odluke.  
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Број: 06-29/22 
Дана :19.09.2022.године                                                                
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК 
Изудин Шантић 

 
 
 
 
На основу члана 46. Статута општине Пријепоље („Служ-
бени гласник општине Пријепоље“, број 3/19, 3/2021 и 
6/2022 ), члана 47. Пословника скупштине општине 
Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље“, број 
3/14, 3/15, 13/16, 5/17, 16/17, 5/2019, 10/20 и 18/21) Скуп-
штина општине Пријепоље, на седници одржаној 
19.09.2022. године донела је  

  
ОДЛУКУ 

о разрешењу и именовању члана Одбора за стамбено-
комуналне делатности, урбанизам и екологију Скуп-

штине општине Пријепоље 
 
I 

Разрешава  се дужности  члан Одбора за стамбено-кому-
налне делатности, урбанизам и екологију Скупштине оп-
штине Пријепоље:  
- Илда Чоловић,  
  

II 
Именује се за члана Одбора за стамбено-комуналне делат-
ности, урбанизам и екологију Скупштине општине 
Пријепоље :  
- Семир Каљић.  
 

III 
Мандат именованом  члану Одбора за стамбено-комуналне 
делатности, урбанизам и екологију Скупштине општине 
Пријепоље траје до истека мандата члановима  Одбора за 
стамбено-комуналне делатности, урбанизам и екологију 
Скупштине општине Пријепоље који су именовани Одлу-
ком Скупштине општине Пријепоље, број 06-86/20-8 од 
01.12.2020.године.  

  
IV 

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

Образложење 
Чланом 47.Пословника скупштине општине Пријепоље 
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број 1/14/,1/15, 
13/16, 5/17, 16/17, 5/2019, 10/20 и 18/21) предвиђено је да 
Скупштина може, и пре истека времена на који су иза-
брани, разрешити поједине чланове  радних тела и изаб-
рати нове путем појединачног кандидовања и избора као 

Broj: 06-29/22 
Dana :19.09.2022.godine                                                                
 

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 
                  

PREDSEDNIK 
Izudin Šantić 

 
 
 
 
Na osnovu člana 46. Statuta opštine Prijepolje („Službeni glas-
nik opštine Prijepolje“, broj 3/19, 3/2021 i 6/2022 ), člana 47. 
Poslovnika skupštine opštine Prijepolje („Službeni glasnik opš-
tine Prijepolje“, broj 3/14, 3/15, 13/16, 5/17, 16/17, 5/2019, 
10/20 i 18/21) Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj 
19.09.2022. godine donela je  
  

 
ODLUKU 

o razrešenju i imenovanju člana Odbora za stambeno-ko-
munalne delatnosti, urbanizam i ekologiju Skupštine opš-

tine Prijepolje 
 
I 

Razrešava  se dužnosti  član Odbora za stambeno-komunalne 
delatnosti, urbanizam i ekologiju Skupštine opštine Prijepolje: 
- Ilda Čolović,  
  
 

II 
Imenuje se za člana Odbora za stambeno-komunalne delat-
nosti, urbanizam i ekologiju Skupštine opštine Prijepolje :  
- Semir Kaljić.  
 
 

III 
Mandat imenovanom  članu Odbora za stambeno-komunalne 
delatnosti, urbanizam i ekologiju Skupštine opštine Prijepolje 
traje do isteka mandata članovima  Odbora za stambeno-ko-
munalne delatnosti, urbanizam i ekologiju Skupštine opštine 
Prijepolje koji su imenovani Odlukom Skupštine opštine Pri-
jepolje, broj 06-86/20-8 od 01.12.2020.godine.  
  
 

IV 
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja  
u „Službenom glasniku opštine Prijepolje“.   
 

Obrazloženje 
Članom 47.Poslovnika skupštine opštine Prijepolje („Službeni 
glasnik opštine Prijepolje“, broj 1/14/,1/15, 13/16, 5/17, 16/17, 
5/2019, 10/20 i 18/21) predviđeno je da Skupština može, i pre 
isteka vremena na koji su izabrani, razrešiti pojedine članove  
radnih tela i izabrati nove putem pojedinačnog kandidovanja i 
izbora kao i da predlog za razrešenje člana radnog tela može 
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и да предлог за разрешење члана радног тела може под-
нети председник Скупштине, председник радног тела  или 
одборничка група на чији је предлог изабран. 
На 15тој седници Скупштине општине Пријепоље одржа-
ној дана 30.06.2022.године и 01.07.2022.године,  дошло до 
промене структуре одборничке групе „Академик Муамер 
Зукорлић-Странка правде и помирења СПП“, па су од по-
стојеће одборничке групе која је бројала 8 одборника, фор-
миране две нове одборничке групе: Одборничка група 
„Бошњачко српски савез-Самир Тандир“ ( 4 одборника ) и 
одборничка група „Академик Муамер Зукорлић-Странка 
правде и помирења СПП“ ( 3 одборника ). Сходно наведе-
ном, стекли су се услови и за промену структуре одбор-
ничких група у Скупштини општине Пријепоље.  
Скупштина општине Пријепоље обратила се новоформи-
раним одборничким групама дописом број 06-22/22 од 
16.08.2022.године, обавештењем о промени структура од-
борничких група као и захтевом за достављање предлога 
за нове чланове, сходно измењеним структурама. 
На основу дописа и достављених података од стране од-
борничке групе „Академик Муамер Зукорлић-Странка 
правде и помирења СПП“ број 06-22/22-1 од 23.08.2022.го-
дине и дописа одборничке групе „Бошњачко српски савез-
Самир Тандир“ број 013-139/22 од 24.08.2022.године, 
стекли су се услови за доношење ове Одлуке.  
 
 
Број: 06-29/22-5 
Дана :19.09.2022.године                                                                
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК 
Изудин Шантић 

 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 45. Статута општне Пријепоље („Служ-
бени гласник општине Пријепоље“,3/19, 3/2021 и 6/2022 ), 
члана 47. Пословника скупштине општине Пријепоље 
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број 3/14, 3/15, 
13/16, 5/17, 16/17, 5/2019, 10/20 и 18/21) Скупштина оп-
штине Пријепоље, на седници одржаној 19.09.2022. године 
донела је  
  

ОДЛУКУ 
о разрешењу и именовању члана Одбора за прописе, 
молбе, жалбе, одликовања и награде Скупштине оп-

штине Пријепоље 
 
I 

Разрешава  се дужности  члан Одбора за прописе, молбе, 

podneti predsednik Skupštine, predsednik radnog tela  ili 
odbornička grupa na čiji je predlog izabran. 
Na 15toj sednici Skupštine opštine Prijepolje održanoj dana 
30.06.2022.godine i 01.07.2022.godine,  došlo do promene 
strukture odborničke grupe „Akademik Muamer Zukorlić-
Stranka pravde i pomirenja SPP“, pa su od postojeće 
odborničke grupe koja je brojala 8 odbornika, formirane dve 
nove odborničke grupe: Odbornička grupa „Bošnjačko srpski 
savez-Samir Tandir“ ( 4 odbornika ) i odbornička grupa 
„Akademik Muamer Zukorlić-Stranka pravde i pomirenja 
SPP“ ( 3 odbornika ). Shodno navedenom, stekli su se uslovi i 
za promenu strukture odborničkih grupa u Skupštini opštine 
Prijepolje.  

 
Skupština opštine Prijepolje obratila se novoformiranim 
odborničkim grupama dopisom broj 06-22/22 od 
16.08.2022.godine, obaveštenjem o promeni struktura 
odborničkih grupa kao i zahtevom za dostavljanje predloga za 
nove članove, shodno izmenjenim strukturama. 
Na osnovu dopisa i dostavljenih podataka od strane odborničke 
grupe „Akademik Muamer Zukorlić-Stranka pravde i 
pomirenja SPP“ broj 06-22/22-1 od 23.08.2022.godine i dopisa 
odborničke grupe „Bošnjačko srpski savez-Samir Tandir“ broj 
013-139/22 od 24.08.2022.godine, stekli su se uslovi za 
donošenje ove Odluke.  
 
 
Broj: 06-29/22-5 
Dana :19.09.2022.godine                                                                
 

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 
                  

PREDSEDNIK 
Izudin Šantić 

 
 
 
 
 
 
 
Na osnovu člana 45. Statuta opštne Prijepolje („Službeni glas-
nik opštine Prijepolje“,3/19, 3/2021 i 6/2022 ), člana 47. 
Poslovnika skupštine opštine Prijepolje („Službeni glasnik opš-
tine Prijepolje“, broj 3/14, 3/15, 13/16, 5/17, 16/17, 5/2019, 
10/20 i 18/21) Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj 
19.09.2022. godine donela je  
  
 

ODLUKU 
o razrešenju i imenovanju člana Odbora za propise, 

molbe, žalbe, odlikovanja i nagrade Skupštine opštine 
Prijepolje 

 
I 

Razrešava  se dužnosti  član Odbora za propise, molbe, žalbe, 
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жалбе, одликовања и награде Скупштине општине 
Пријепоље:  
- Сабахудин Хајдаревић,  
  

II 
Именује се за члана Одбора за прописе, молбе, жалбе, од-
ликовања и награде Скупштине општине Пријепоље :  
- Елмедин Чичић.  
 

III 
Мандат именованом  члану Одбора за прописе, молбе, 
жалбе, одликовања и награде Скупштине општине 
Пријепоље траје до истека мандата члановима  Одбора за 
прописе, молбе, жалбе, одликовања и награде Скупштине 
општине Пријепоље који су именовани Одлуком Скуп-
штине општине Пријепоље, број 06-86/20-7 од 
01.12.2020.године.  
  

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

Образложење 
Чланом 47.Пословника скупштине општине Пријепоље 
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број 1/14/,1/15, 
13/16, 5/17, 16/17, 5/2019, 10/20 и 18/21) предвиђено је да 
Скупштина може, и пре истека времена на који су иза-
брани, разрешити поједине чланове  радних тела и изаб-
рати нове путем појединачног кандидовања и избора као 
и да предлог за разрешење члана радног тела може под-
нети председник Скупштине, председник радног тела  или 
одборничка група на чији је предлог изабран.  
На 15тој седници Скупштине општине Пријепоље одржа-
ној дана 30.06.2022.године и 01.07.2022.године,  дошло до 
промене структуре одборничке групе „Академик Муамер 
Зукорлић-Странка правде и помирења СПП“, па су од по-
стојеће одборничке групе која је бројала 8 одборника, фор-
миране две нове одборничке групе: Одборничка група 
„Бошњачко српски савез-Самир Тандир“ ( 4 одборника ) и 
одборничка група „Академик Муамер Зукорлић-Странка 
правде и помирења СПП“ ( 3 одборника ). Сходно наведе-
ном, стекли су се услови и за промену структуре одбор-
ничких група у Скупштини општине Пријепоље.  
Скупштина општине Пријепоље обратила се новоформи-
раним одборничким групама дописом број 06-22/22 од 
16.08.2022.године, обавештењем о промени структура од-
борничких група као и захтевом за достављање предлога 
за нове чланове, сходно измењеним структурама. 
На основу дописа и достављених података од стране од-
борничке групе „Академик Муамер Зукорлић-Странка 
правде и помирења СПП“ број 06-22/22-1 од 23.08.2022.го-
дине и дописа одборничке групе „Бошњачко српски савез-
Самир Тандир“ број 013-139/22 од 24.08.2022.године, 
стекли су се услови за доношење ове Одлуке.  
 
 

odlikovanja i nagrade Skupštine opštine Prijepolje:  
- Sabahudin Hajdarević,   
 

 
II 

Imenuje se za člana Odbora za propise, molbe, žalbe, odliko-
vanja i nagrade Skupštine opštine Prijepolje :  
- Elmedin Čičić.  
 

III 
Mandat imenovanom  članu Odbora za propise, molbe, žalbe, 
odlikovanja i nagrade Skupštine opštine Prijepolje traje do is-
teka mandata članovima  Odbora za propise, molbe, žalbe, od-
likovanja i nagrade Skupštine opštine Prijepolje koji su 
imenovani Odlukom Skupštine opštine Prijepolje, broj 06-
86/20-7 od 01.12.2020.godine.  
 
  

IV 
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja  
u „Službenom glasniku opštine Prijepolje“.   
 

Obrazloženje 
Članom 47.Poslovnika skupštine opštine Prijepolje („Službeni 
glasnik opštine Prijepolje“, broj 1/14/,1/15, 13/16, 5/17, 16/17, 
5/2019, 10/20 i 18/21) predviđeno je da Skupština može, i pre 
isteka vremena na koji su izabrani, razrešiti pojedine članove  
radnih tela i izabrati nove putem pojedinačnog kandidovanja i 
izbora kao i da predlog za razrešenje člana radnog tela može 
podneti predsednik Skupštine, predsednik radnog tela  ili 
odbornička grupa na čiji je predlog izabran.  
Na 15toj sednici Skupštine opštine Prijepolje održanoj dana 
30.06.2022.godine i 01.07.2022.godine,  došlo do promene 
strukture odborničke grupe „Akademik Muamer Zukorlić-
Stranka pravde i pomirenja SPP“, pa su od postojeće 
odborničke grupe koja je brojala 8 odbornika, formirane dve 
nove odborničke grupe: Odbornička grupa „Bošnjačko srpski 
savez-Samir Tandir“ ( 4 odbornika ) i odbornička grupa 
„Akademik Muamer Zukorlić-Stranka pravde i pomirenja 
SPP“ ( 3 odbornika ). Shodno navedenom, stekli su se uslovi i 
za promenu strukture odborničkih grupa u Skupštini opštine 
Prijepolje.  
 
Skupština opštine Prijepolje obratila se novoformiranim 
odborničkim grupama dopisom broj 06-22/22 od 
16.08.2022.godine, obaveštenjem o promeni struktura 
odborničkih grupa kao i zahtevom za dostavljanje predloga za 
nove članove, shodno izmenjenim strukturama. 
Na osnovu dopisa i dostavljenih podataka od strane odborničke 
grupe „Akademik Muamer Zukorlić-Stranka pravde i 
pomirenja SPP“ broj 06-22/22-1 od 23.08.2022.godine i dopisa 
odborničke grupe „Bošnjačko srpski savez-Samir Tandir“ broj 
013-139/22 od 24.08.2022.godine, stekli su se uslovi za 
donošenje ove Odluke.  
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Број: 06-29/22-4 
Дана :19.09.2022.године                                                                

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК 
Изудин Шантић 

 
 
 
 
Скупштина општине Пријепоље, на седници одржаној 
дана 19.09.2022. године, 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,47/2018 и 
111/2021-др.закон), члана 116. став 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018-др закон, 10/2019, 27/2018-др.закон, 
6/2020 и 129/2021) и члана 42. став 1. тачка 13. Статута оп-
штине Пријепоље (“Службени гласник општине 
Пријепоље“, 3/19, 3/21 и 6/22 ), донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТО-
ЗАР МАРКОВИЋ“ БРОДАРЕВО 

                                                                                                     
I 

Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Ос-
новне школе „Светозар Марковић“ Бродарево, именовани 
решењима Скупштине општине Пријепоље број 020-
80/2018 од 26.09.2018.године, број 020-8/18-1 од 
25.12.2018.године, број 020-80/18-2 од 13.03.2019. године 
и број 610-23/20 од 01.12.2020.године и то:  
 
-Мирослав Глушчевић , представник локалне самоуправе, 
-Џевад Мујезиновић, представник локалне самоуправе,  
-Енис Потурак, представник локалне самоуправе,  
-Алија Курбеговић, представник Савета родитеља, 
-Меџид Ђурђевић, представник Савета родитеља,  
-Бранка Словић, представник Савета родитеља,  
-Џемила Ровчанин,  представник из реда запослених,  
-Енис Кријешторац, представник из реда запослених,  
-Дучић Бојан, представник из реда запослених.  
 

II 
Именују се чланови Школског одбора Основне школе 
„Светозар Марковић“ Бродарево, и то:  
 
- Љубиша Вуковић,   представник локалне самоправе,  
 - Изудин Солаковић,  представник локалне самоправе,                                                     
- Изет Адиловић,  представник локалне самоправе,  
- Драгана Лековић, представник Савета родитеља,  
- Милован Радовић, представник Савета родитеља,  
- Алија Курбеговић, представник Савета родитеља,  
- Мерсудин Хусовић, представник из реда запослених,  
- Драгић Глушчевић, представник из реда запослених,  

Broj: 06-29/22-4 
Dana :19.09.2022.godine                                                                

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 
                  

PREDSEDNIK 
Izudin Šantić 

 
 
 
 
Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj dana 
19.09.2022. godine, na osnovu člana 32. stav 1. tačka 9. Za-
kona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 
129/07,83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon,47/2018 i 
111/2021-dr.zakon), člana 116. stav 5. Zakona o osnovama sis-
tema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 
88/2017, 27/2018-dr zakon, 10/2019, 27/2018-dr.zakon, 
6/2020 i 129/2021) i člana 42. stav 1. tačka 13. Statuta opštine 
Prijepolje (“Službeni glasnik opštine Prijepolje“, 3/19, 3/21 i 
6/22 ), donela je  

 
REŠENjE 

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOL-
SKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „SVETOZAR 

MARKOVIĆ“ BRODAREVO 
                                                                                                     

I 
Razrešavaju se dužnosti članovi Školskog odbora Osnovne 
škole „Svetozar Marković“ Brodarevo, imenovani rešenjima 
Skupštine opštine Prijepolje broj 020-80/2018 od 
26.09.2018.godine, broj 020-8/18-1 od 25.12.2018.godine, broj 
020-80/18-2 od 13.03.2019. godine i broj 610-23/20 od 
01.12.2020.godine i to:  
 
-Miroslav Gluščević , predstavnik lokalne samouprave,  
-Dževad Mujezinović, predstavnik lokalne samouprave,  
-Enis Poturak, predstavnik lokalne samouprave,  
-Alija Kurbegović, predstavnik Saveta roditelja,  
-Medžid Đurđević, predstavnik Saveta roditelja,  
-Branka Slović, predstavnik Saveta roditelja, 
-Džemila Rovčanin,  predstavnik iz reda zaposlenih,  
-Enis Kriještorac, predstavnik iz reda zaposlenih,  
-Dučić Bojan, predstavnik iz reda zaposlenih.  
 

II 
Imenuju se članovi Školskog odbora Osnovne škole „Svetozar 
Marković“ Brodarevo, i to:  
 
- Ljubiša Vuković,   predstavnik lokalne samoprave,  
- Izudin Solaković,  predstavnik lokalne samoprave,                                    
- Izet Adilović,  predstavnik lokalne samoprave,  
- Dragana Leković, predstavnik Saveta roditelja,  
- Milovan Radović, predstavnik Saveta roditelja,  
- Alija Kurbegović, predstavnik Saveta roditelja,  
- Mersudin Husović, predstavnik iz reda zaposlenih,  
- Dragić Gluščević, predstavnik iz reda zaposlenih,  
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- Душица Ћубић, представник из реда запослених. 
 

III 
Мандат именованим члановима Школског одбора Основне 
школе „Светозар Марковић“  Бродарево траје четири го-
дине.  
 

IV 
 
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објав-
љивања у „Службеном гласнику општине Пријепоље“. 
 

Образложење 
 
Чланом 116. Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС”; број 88/2017,27/2018-
др.закон,10/2019,27/2018-др.закон,6/2020 и 129/2021) 
прописано је да орган управљања школе чине по три пред-
ставника из реда запослених у установи, родитеља, одно-
сно других законских заступника и три представника на 
предлог јединице локалне самоуправе.  
 Чланове органа управљања школе именује и разрешава  
скупштина јединице локалне самоуправе.  
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже 
наставничко веће на заједничкој седници, а из реда роди-
теља- Савет родитеља, тајним изјашњавањем.  
Решење о именовању, односно разрешењу органа управ-
љања коначно је у управном поступку.  
Чланом 117. Закона предвиђено је да мандат органа управ-
љања траје четири години.  
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07,83/2014-др.закон, 
101/2016-др.закон,47/2018 и 111/2021-др.закон), предви-
ђено је да 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.  
Основна школа “Светозар Марковић” Бродарево, након 
спроведеног поступка доставила је предлог  кандидата Са-
вета родитеља и Наставничког већа за чланове школског 
одбора.  
На  основу напред наведеног, а обзиром да је истекао ман-
дат на који си изабрани чланови школског одбора Основне 
школе “Светозар Марковић” Бродарево, донето је Решење 
као у диспозитиву.  
 
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: Разрешеним и именованим члановима 
Школског одбора, Школском одбору, Основној школи 
“Светозар Марковић”, и архиви СО-е Пријепоље.  
 

- Dušica Ćubić, predstavnik iz reda zaposlenih.  
 

III 
Mandat imenovanim članovima Školskog odbora Osnovne 
škole „Svetozar Marković“  Brodarevo traje četiri godine. 
 
 

IV 
 
Ovo rešenje stupa na snagu narednog dana od dana objavlji-
vanja u „Službenom glasniku opštine Prijepolje“.  
 

Obrazloženje 
 
Članom 116. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspi-
tanja (“Službeni glasnik RS”; broj 88/2017,27/2018-
dr.zakon,10/2019,27/2018-dr.zakon,6/2020 i 129/2021) 
propisano je da organ upravljanja škole čine po tri predstavnika 
iz reda zaposlenih u ustanovi, roditelja, odnosno drugih zakon-
skih zastupnika i tri predstavnika na predlog jedinice lokalne 
samouprave.  
 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.  
Rešenje o imenovanju, odnosno razrešenju organa upravljanja 
konačno je u upravnom postupku.  
Članom 117. Zakona predviđeno je da mandat organa upravl-
janja traje četiri godini.  
Članom 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik RS“, broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 
101/2016-dr.zakon,47/2018 i 111/2021-dr.zakon), predviđeno 
je da Skupština opštine imenuje i razrešava upravni i nadzorni 
odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća , us-
tanova, organizacija i službi čiji je osnivač i daje saglasnost na 
njihove statute, u skladu sa zakonom.  

 
Osnovna škola “Svetozar Marković” Brodarevo, nakon sprove-
denog postupka dostavila je predlog  kandidata Saveta roditelja 
i Nastavničkog veća za članove školskog odbora.  

 
Na  osnovu napred navedenog, a obzirom da je istekao mandat 
na koji si izabrani članovi školskog odbora Osnovne škole 
“Svetozar Marković” Brodarevo, doneto je Rešenje kao u dis-
pozitivu. 
 
Pouka o pravnom leku: Ovo rešenje konačno je u upravnom 
postupku i protiv njega žalba nije dopuštena, ali se može 
pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.  
 
 
Rešenje dostaviti: Razrešenim i imenovanim članovima Škol-
skog odbora, Školskom odboru, Osnovnoj školi “Svetozar 
Marković”, i arhivi SO-e Prijepolje. 
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Број: 610-15/22 
Дана:19.09.2022.године 
Пријепоље        
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
                                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                           
Изудин Шантић 

 
 
 
 
 
 
Скупштина општине Пријепоље, на седници одржаној 
дана 19.09.2022. године, 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,47/2018 и 
111/2021-др.закон), члана 116. став 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018-др закон, 10/2019, 27/2018-др.закон, 
6/2020 и 129/2021) и члана 42. став 1. тачка 13. Статута оп-
штине Пријепоље (“Службени гласник општине 
Пријепоље“, 3/19, 3/21 и 6/22 ), донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ 
САВА“ ПРИЈЕПОЉЕ 

                                                                                                     
I 

Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Ос-
новне школе „Свети Сава“ Пријепоље, именовани реше-
њима Скупштине општине Пријепоље, број 610-8/18 од 
26.09.2018.године, број 610-8/18-1 од 25.12.2018. године 

и број 610-20/21 од 29.11.2021.године и тo: 
 
- Горан Лововић, представник локалне самоуправе,  
- Елмир Јоновић, представник локалне самоуправе,  
- Едина Хаџалић, представник локалне самоуправе,  
- Маријола Цвијетић, представник Савета родитеља,  
- Самир Чокић, представник Савета родитеља,  
- Елвин Ћатић, представник Савета родитеља,  
- Јелена Остојић,  представник из реда запослених,  
- Садета Адиловић, представник из реда запослених,  
- Искрица Радоњић, представник из реда запослених.  
 

II 
Именују се чланови Школског одбора Основне школе 
„Свети Сава“ Пријепоље , и тo:  

 
- Марко Пушица,   представник локалне самоправе,  
- Бећо Бећировић,  представник локалне самоправе,                                                   
- Сакиб Јукић,  представник локалне самоправе,  
- Елвин Ћатић, представник Савета родитеља,  
- Снежана Радуловић , представник Савета родитеља,  

Broj: 610-15/22 
Dana:19.09.2022.godine 
Prijepolje   
 

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 
                  

PREDSEDNIK                  
Izudin Šantić 

 
 
 
 
 
 
Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj dana 
19.09.2022. godine, na osnovu člana 32. stav 1. tačka 9. Za-
kona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 
129/07,83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon,47/2018 i 
111/2021-dr.zakon), člana 116. stav 5. Zakona o osnovama sis-
tema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 
88/2017, 27/2018-dr zakon, 10/2019, 27/2018-dr.zakon, 
6/2020 i 129/2021) i člana 42. stav 1. tačka 13. Statuta opštine 
Prijepolje (“Službeni glasnik opštine Prijepolje“, 3/19, 3/21 i 
6/22 ), donela je  
 

REŠENjE 
O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOL-
SKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „SVETI SAVA“ 

PRIJEPOLjE 
                                                                                                     

I 
Razrešavaju se dužnosti članovi Školskog odbora Osnovne 
škole „Sveti Sava“ Prijepolje, imenovani rešenjima Skupštine 
opštine Prijepolje, broj 610-8/18 od 26.09.2018.godine, broj 
610-8/18-1 od 25.12.2018 .godine i broj 610-20/21 od 
29.11.2021.godine i to:  
 
- Goran Lovović, predstavnik lokalne samouprave,  
- Elmir Jonović, predstavnik lokalne samouprave,  
- Edina Hadžalić, predstavnik lokalne samouprave,  
- Marijola Cvijetić, predstavnik Saveta roditelja,  
- Samir Čokić, predstavnik Saveta roditelja,  
- Elvin Ćatić, predstavnik Saveta roditelja,  
- Jelena Ostojić,  predstavnik iz reda zaposlenih,  
- Sadeta Adilović, predstavnik iz reda zaposlenih,  
- Iskrica Radonjić, predstavnik iz reda zaposlenih.  
 
I I 
Imenuju se članovi Školskog odbora Osnovne škole „Sveti 
Sava“ Prijepolje , i to:  

 
- Marko Pušica,   predstavnik lokalne samoprave,  
- Bećo Bećirović,  predstavnik lokalne samoprave,                                    
- Sakib Jukić,  predstavnik lokalne samoprave,  
- Elvin Ćatić, predstavnik Saveta roditelja,  
- Snežana Radulović , predstavnik Saveta roditelja,  

- 30 -



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

20.09.2022. Страна 31 - Број 10/2022

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE PRIJEPOLJE

20.09.2022. Strana 31 - Broj 10/2022

- Маријана Пејовић , представник Савета родитеља,  
- Искрица Радоњић, представник из реда запослених,  
- Јелена Остојић, представник из реда запослених,  
- Садета Адиловић, представник из реда запослених.  
 

III 
Мандат именованим члановима Школског одбора Основне 
школе „Свети Сава“ Пријепоље траје четири године. 

 
IV 

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

Образложење 
 
Чланом 116. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“; број 88/2017,27/2018-
др.закон,10/2019,27/2018-др.закон,6/2020 и 129/2021) 
прописано је да орган управљања школе чине по три пред-
ставника из реда запослених у установи, родитеља, одно-
сно других законских заступника и три представника на 
предлог јединице локалне самоуправе.  
 Чланове органа управљања школе именује и разрешава  
скупштина јединице локалне самоуправе.  
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже 
наставничко веће на заједничкој седници, а из реда роди-
теља- Савет родитеља, тајним изјашњавањем.  
Решење о именовању, односно разрешењу органа управ-
љања коначно је у управном поступку. 
Чланом 117. Закона предвиђено је да мандат органа управ-
љања траје четири години.  
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”, број 129/07,83/2014-др.закон, 
101/2016-др.закон,47/2018 и 111/2021-др.закон ), предви-
ђено је да 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.  
Основна школа „Свети Сава“ Пријепоље, након спроведе-
ног поступка доставила је Скупштини општине Пријепоље  
предлог  кандидата Савета родитеља и Наставничког већа 
за чланове школског одбора.  
На  основу напред наведеног, а обзиром да је истекао ман-
дат на који си изабрани чланови школског одбора Основне 
школе „Свети Сава“ Пријепоље , донето је Решење као у 
диспозитиву.  
 
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: Разрешеним и именованим члано-
вима Школског одбора, Школском одбору, Основној школи 
„Свети Сава“ Пријепоље , и архиви СО-е Пријепоље.  

- Marijana Pejović , predstavnik Saveta roditelja,  
- Iskrica Radonjić, predstavnik iz reda zaposlenih,  
- Jelena Ostojić, predstavnik iz reda zaposlenih,  
- Sadeta Adilović, predstavnik iz reda zaposlenih.  
 

III 
Mandat imenovanim članovima Školskog odbora Osnovne 
škole „Sveti Sava“ Prijepolje traje četiri godine. 
 

IV 
 
Ovo rešenje stupa na snagu narednog dana od dana objavlji-
vanja u “Službenom glasniku opštine Prijepolje”.  
 

Obrazloženje 
 
Članom 116. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspi-
tanja („Službeni glasnik RS“; broj 88/2017,27/2018-
dr.zakon,10/2019,27/2018-dr.zakon,6/2020 i 129/2021) 
propisano je da organ upravljanja škole čine po tri predstavnika 
iz reda zaposlenih u ustanovi, roditelja, odnosno drugih zakon-
skih zastupnika i tri predstavnika na predlog jedinice lokalne 
samouprave.  
 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.  
Rešenje o imenovanju, odnosno razrešenju organa upravljanja 
konačno je u upravnom postupku.  
Članom 117. Zakona predviđeno je da mandat organa upravl-
janja traje četiri godini.  
Članom 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(“Službeni glasnik RS”, broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 
101/2016-dr.zakon,47/2018 i 111/2021-dr.zakon ), predviđeno 
je da Skupština opštine imenuje i razrešava upravni i nadzorni 
odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća , us-
tanova, organizacija i službi čiji je osnivač i daje saglasnost na 
njihove statute, u skladu sa zakonom. 

 
Osnovna škola „Sveti Sava“ Prijepolje, nakon sprovedenog 
postupka dostavila je Skupštini opštine Prijepolje  predlog  
kandidata Saveta roditelja i Nastavničkog veća za članove škol-
skog odbora.  
Na  osnovu napred navedenog, a obzirom da je istekao mandat 
na koji si izabrani članovi školskog odbora Osnovne škole 
„Sveti Sava“ Prijepolje , doneto je Rešenje kao u dispozitivu.  
 
 
Pouka o pravnom leku: Ovo rešenje konačno je u upravnom 
postupku i protiv njega žalba nije dopuštena, ali se može 
pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom. 
 
      Rešenje dostaviti: Razrešenim i imenovanim članovima 
Školskog odbora, Školskom odboru, Osnovnoj školi „Sveti 
Sava“ Prijepolje , i arhivi SO-e Prijepolje.  
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Број: 610-18/22 
Дана:19.09.2022.године 
Пријепоље        
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
                                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                           
Изудин Шантић 

 
 
 
 
 
 

Скупштина општине Пријепоље, на седници одржаној 
дана 19.09.2022. године, 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,47/2018 и 
111/2021-др.закон), члана 116. став 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018-др закон, 10/2019, 27/2018-др.закон, 
6/2020 и 129/2021) и члана 42. став 1. тачка 13. Статута оп-
штине Пријепоље (“Службени гласник општине 
Пријепоље“, 3/19, 3/21 и 6/22 ), донела је  
 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„ДУШАН ТОМАШЕВИЋ ЋИРКО“ВЕЛИКА ЖУПА 

                                                                                                     
I 

Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Ос-
новне школе „Душан Томашевић Ћирко“ Велика Жупа, 
именовани решењем Скупштине општине Пријепоље, број 
610-11/18 од 26.09.2018.године и то:  
 
-Сретен Сарић , представник локалне самоуправе,  
-Кемо Хаџалић, представник локалне самоуправе,  
-Ирма Козица, представник локалне самоуправе,  
-Ирма Подбићанин, представник Савета родитеља,  
-Сенка Потежица, представник Савета родитеља,  
-Јелена Несторовић, представник Савета родитеља,  
-Сабина Фазлић,  представник из реда запослених,  
-Сабахета Ровчанин, представник из реда запослених,  
-Верица Минић, представник из реда запослених.  
 

II 
 

Именују се чланови Школског одбора Основне школе 
„Душан Томашевић Ћирко“ Велика Жупа , и то:  
 
- Оливера Пејовић,   представник локалне самоправе,  
-  Велимир Цмиљановић,  представник локалне самоправе,                                                    
- Аида Јусовић,  представник локалне самоправе,  
- Милан Томашевић, представник Савета родитеља,  

Broj: 610-18/22 
Dana:19.09.2022.godine 
Prijepolje        
 

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 
                  

PREDSEDNIK                  
Izudin Šantić 

 
 
 
 
 
 

Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj dana 
19.09.2022. godine, na osnovu člana 32. stav 1. tačka 9. Za-
kona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 
129/07,83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon,47/2018 i 
111/2021-dr.zakon), člana 116. stav 5. Zakona o osnovama sis-
tema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 
88/2017, 27/2018-dr zakon, 10/2019, 27/2018-dr.zakon, 
6/2020 i 129/2021) i člana 42. stav 1. tačka 13. Statuta opštine 
Prijepolje (“Službeni glasnik opštine Prijepolje“, 3/19, 3/21 i 
6/22 ), donela je  
 
 

REŠENjE 
O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOL-

SKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „DUŠAN 
TOMAŠEVIĆ ĆIRKO“VELIKA ŽUPA 

                                                                                                     
I 

Razrešavaju se dužnosti članovi Školskog odbora Osnovne 
škole „Dušan Tomašević Ćirko“ Velika Župa, imenovani rešen-
jem Skupštine opštine Prijepolje, broj 610-11/18 od 
26.09.2018.godine i to:  
 
-Sreten Sarić , predstavnik lokalne samouprave,  
-Kemo Hadžalić, predstavnik lokalne samouprave,  
-Irma Kozica, predstavnik lokalne samouprave,  
-Irma Podbićanin, predstavnik Saveta roditelja,  
-Senka Potežica, predstavnik Saveta roditelja,  
-Jelena Nestorović, predstavnik Saveta roditelja,  
-Sabina Fazlić,  predstavnik iz reda zaposlenih,  
-Sabaheta Rovčanin, predstavnik iz reda zaposlenih,  
-Verica Minić, predstavnik iz reda zaposlenih.  
 

II 
 
Imenuju se članovi Školskog odbora Osnovne škole „Dušan 
Tomašević Ćirko“ Velika Župa , i to:  
 
- Olivera Pejović,   predstavnik lokalne samoprave,  
-  Velimir Cmiljanović,  predstavnik lokalne samoprave,                   
- Aida Jusović,  predstavnik lokalne samoprave,  
- Milan Tomašević, predstavnik Saveta roditelja,  
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- Илда Тахировић, представник Савета родитеља,  
- Адмир Гојак, представник Савета родитеља,  
- Зорица Радивојевић, представник из реда запослених,  
- Верица Минић, представник из реда запослених,  
- Сабина Фазлић, представник из реда запослених. 

 
III 

 
Мандат именованим члановима Школског одбора Основне 
школе „Душан Томашевић Ћирко“ Велика Жупа траје че-
тири године.  
 

IV 
 
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објав-
љивања у “Службеном гласнику општине Пријепоље”.  
 

Образложење 
 
Чланом 116. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“; број 88/2017,27/2018-
др.закон,10/2019,27/2018-др.закон,6/2020 и 129/2021) 
прописано је да орган управљања школе чине по три пред-
ставника из реда запослених у установи, родитеља, одно-
сно других законских заступника и три представника на 
предлог јединице локалне самоуправе.  
 Чланове органа управљања школе именује и разрешава  
скупштина јединице локалне самоуправе.  
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже 
наставничко веће на заједничкој седници, а из реда роди-
теља- Савет родитеља, тајним изјашњавањем.  
Решење о именовању, односно разрешењу органа управ-
љања коначно је у управном поступку.  
Чланом 117. Закона предвиђено је да мандат органа управ-
љања траје четири години.  
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”, број 129/07,83/2014-др.закон, 
101/2016-др.закон,47/2018 и 111/2021-др.закон ), предви-
ђено је да 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.  
Основна школа „Душан Томашевић Ћирко“ Велика Жупа, 
након спроведеног поступка доставила је Скупштини оп-
штине Пријепоље  предлог  кандидата Савета родитеља и 
Наставничког већа за чланове школског одбора.  
На  основу напред наведеног, а обзиром да је истекао ман-
дат на који си изабрани чланови школског одбора Основне 
школе „Душан Томашевић Ћирко“ Велика Жупа, донето је 
Решење као у диспозитиву.  
 
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.  
 

- Ilda Tahirović, predstavnik Saveta roditelja,  
- Admir Gojak, predstavnik Saveta roditelja,  
- Zorica Radivojević, predstavnik iz reda zaposlenih,  
- Verica Minić, predstavnik iz reda zaposlenih,  
- Sabina Fazlić, predstavnik iz reda zaposlenih.  

 
III 

 
Mandat imenovanim članovima Školskog odbora Osnovne 
škole „Dušan Tomašević Ćirko“ Velika Župa traje četiri go-
dine.  
 

V 
 
Ovo rešenje stupa na snagu narednog dana od dana objavlji-
vanja u “Službenom glasniku opštine Prijepolje”.  
 

Obrazloženje 
 
Članom 116. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspi-
tanja („Službeni glasnik RS“; broj 88/2017,27/2018-
dr.zakon,10/2019,27/2018-dr.zakon,6/2020 i 129/2021) 
propisano je da organ upravljanja škole čine po tri predstavnika 
iz reda zaposlenih u ustanovi, roditelja, odnosno drugih zakon-
skih zastupnika i tri predstavnika na predlog jedinice lokalne 
samouprave.  
 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.  
Rešenje o imenovanju, odnosno razrešenju organa upravljanja 
konačno je u upravnom postupku.  
Članom 117. Zakona predviđeno je da mandat organa upravl-
janja traje četiri godini.  
Članom 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(“Službeni glasnik RS”, broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 
101/2016-dr.zakon,47/2018 i 111/2021-dr.zakon ), predviđeno 
je da Skupština opštine imenuje i razrešava upravni i nadzorni 
odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća , us-
tanova, organizacija i službi čiji je osnivač i daje saglasnost na 
njihove statute, u skladu sa zakonom.  
Osnovna škola „Dušan Tomašević Ćirko“ Velika Župa, nakon 
sprovedenog postupka dostavila je Skupštini opštine Prijepolje  
predlog  kandidata Saveta roditelja i Nastavničkog veća za 
članove školskog odbora.  
 
Na  osnovu napred navedenog, a obzirom da je istekao mandat 
na koji si izabrani članovi školskog odbora Osnovne škole 
„Dušan Tomašević Ćirko“ Velika Župa, doneto je Rešenje kao 
u dispozitivu.  
 
Pouka o pravnom leku: Ovo rešenje konačno je u upravnom 
postupku i protiv njega žalba nije dopuštena, ali se može 
pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.  
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Решење доставити: Разрешеним и именованим члановима 
Школског одбора, Школском одбору, Основној школи 
„Душан Томашевић Ћирко“ Велика Жупа, и архиви СО-е 
Пријепоље.  
 
Број: 610-17/22 
Дана:19.09.2022.године 
Пријепоље        
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
                                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                           
Изудин Шантић 

 
 
 
Скупштина општине Пријепоље, на седници одржаној 
дана 19.09.2022. године, 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,47/2018 и 
111/2021-др.закон), члана 116. став 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018-др закон, 10/2019, 27/2018-др.закон, 
6/2020 и 129/2021) и члана 42. став 1. тачка 13. Статута оп-
штине Пријепоље (“Службени гласник општине 
Пријепоље“, 3/19, 3/21 и 6/22 ), донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛА-
ДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР “ ПРИЈЕПОЉЕ 

                                                                                                     
I 

Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Ос-
новне школе „Владимир Перић Валтер“ Пријепоље, име-
новани решењима Скупштине општине Пријепоље, број 
020-89/18 од 26.09.2018.године, број 610-25/20 од 
01.12.2020.године и број 610-38/21 од 29.11.2021.године и 
то:  
 
-Мухамед Башић, представник локалне самоуправе,  
-Семир Хурић, представник локалне самоуправе,  
-Лахира Поровић, представник локалне самоуправе,  
-Џенан Јакуповић, представник Савета родитеља,  
-Драгана Вараклић, представник Савета родитеља,  
-Јелена Нинчић, представник Савета родитеља,  
-Марица Цаковић,  представник из реда запослених,  
-Алма Вељовић, представник из реда запослених,  
-Јелена Пушица, представник из реда запослених.  
 

II 
 

Именују се чланови Школског одбора Основне школе 
„Владимир Перић Валтер“ Пријепоље , и то  
 
- Игњат Кијановић,   представник локалне самоправе, 

Rešenje dostaviti: Razrešenim i imenovanim članovima Škol-
skog odbora, Školskom odboru, Osnovnoj školi „Dušan 
Tomašević Ćirko“ Velika Župa, i arhivi SO-e Prijepolje.  
 
 
Broj: 610-17/22 
Dana:19.09.2022.godine 
Prijepolje        
 
SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 

                  
PREDSEDNIK                  

Izudin Šantić 
 
 
 
Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj dana 
19.09.2022. godine, na osnovu člana 32. stav 1. tačka 9. Za-
kona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 
129/07,83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon,47/2018 i 
111/2021-dr.zakon), člana 116. stav 5. Zakona o osnovama 
sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 
88/2017, 27/2018-dr zakon, 10/2019, 27/2018-dr.zakon, 
6/2020 i 129/2021) i člana 42. stav 1. tačka 13. Statuta opš-
tine Prijepolje (“Službeni glasnik opštine Prijepolje“, 3/19, 
3/21 i 6/22 ), donela je  
 

REŠENjE 
O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOL-

SKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „VLADIMIR 
PERIĆ VALTER “ PRIJEPOLjE 

                                                                                                     
I 

Razrešavaju se dužnosti članovi Školskog odbora Osnovne 
škole „Vladimir Perić Valter“ Prijepolje, imenovani rešenjima 
Skupštine opštine Prijepolje, broj 020-89/18 od 26.09.2018.go-
dine, broj 610-25/20 od 01.12.2020.godine i broj 610-38/21 od 
29.11.2021.godine i to:  
 
 
-Muhamed Bašić, predstavnik lokalne samouprave,  
-Semir Hurić, predstavnik lokalne samouprave,  
-Lahira Porović, predstavnik lokalne samouprave,  
-Dženan Jakupović, predstavnik Saveta roditelja,  
-Dragana Varaklić, predstavnik Saveta roditelja,  
-Jelena Ninčić, predstavnik Saveta roditelja,  
-Marica Caković,  predstavnik iz reda zaposlenih,  
-Alma Veljović, predstavnik iz reda zaposlenih,  
-Jelena Pušica, predstavnik iz reda zaposlenih.  
 

II 
 
Imenuju se članovi Školskog odbora Osnovne škole 
„Vladimir Perić Valter“ Prijepolje , i to  
 
- Ignjat Kijanović,   predstavnik lokalne samoprave, 
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-  Бранко Кнежевић,  представник локалне самоправе,                                                    
- Индира Дуран,  представник локалне самоправе, 
- Џенан Јакуповић, представник Савета родитеља, 
- Јасмина Кајевић , представник Савета родитеља, 
- Виктор Ратковић, представник Савета родитеља, 
- Ненад Голубовић , представник из реда запослених, 
- Сања Дивац, представник из реда запослених, 
- Дејана Ракоњац, представник из реда запослених. 
 

III 
 
Мандат именованим члановима Школског одбора Основне 
школе „Владимир Перић Валтер“ Пријепоље траје четири 
године.  

IV 
 
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објав-
љивања у “Службеном гласнику општине Пријепоље”.  
 

Образложење 
 
Чланом 116. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“; број 88/2017,27/2018-
др.закон,10/2019,27/2018-др.закон,6/2020 и 129/2021) 
прописано је да орган управљања школе чине по три пред-
ставника из реда запослених у установи, родитеља, одно-
сно других законских заступника и три представника на 
предлог јединице локалне самоуправе.  
 Чланове органа управљања школе именује и разрешава  
скупштина јединице локалне самоуправе.  
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже 
наставничко веће на заједничкој седници, а из реда роди-
теља- Савет родитеља, тајним изјашњавањем.  
Решење о именовању, односно разрешењу органа управ-
љања коначно је у управном поступку.  
Чланом 117. Закона предвиђено је да мандат органа управ-
љања траје четири години.  
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”, број 129/07,83/2014-др.закон, 
101/2016-др.закон,47/2018 и 111/2021-др.закон) , предви-
ђено је да 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.  
Основна школа „Владимир Перић Валтер“ Пријепоље, 
након спроведеног поступка доставила је Скупштини оп-
штине Пријепоље  предлог  кандидата Савета родитеља и 
Наставничког већа за чланове школског одбора.  
На  основу напред наведеног, а обзиром да је истекао ман-
дат на који си изабрани чланови школског одбора Основне 
школе „Владимир Перић Валтер“ Пријепоље , донето је 
Решење као у диспозитиву.  
 
Поука о правном леку: Ово решење коначно је у управном 
поступку и против њега жалба није допуштена, али се 

-  Branko Knežević,  predstavnik lokalne samoprave,                               
- Indira Duran,  predstavnik lokalne samoprave, 
- Dženan Jakupović, predstavnik Saveta roditelja, 
- Jasmina Kajević , predstavnik Saveta roditelja, 
- Viktor Ratković, predstavnik Saveta roditelja, 
- Nenad Golubović , predstavnik iz reda zaposlenih, 
- Sanja Divac, predstavnik iz reda zaposlenih, 
- Dejana Rakonjac, predstavnik iz reda zaposlenih. 
 

III 
 
Mandat imenovanim članovima Školskog odbora Osnovne 
škole „Vladimir Perić Valter“ Prijepolje traje četiri godine. 
 

IV 
 
Ovo rešenje stupa na snagu narednog dana od dana objavlji-
vanja u “Službenom glasniku opštine Prijepolje”. 
 

Obrazloženje 
 
Članom 116. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspi-
tanja („Službeni glasnik RS“; broj 88/2017,27/2018-
dr.zakon,10/2019,27/2018-dr.zakon,6/2020 i 129/2021) 
propisano je da organ upravljanja škole čine po tri predstavnika 
iz reda zaposlenih u ustanovi, roditelja, odnosno drugih zakon-
skih zastupnika i tri predstavnika na predlog jedinice lokalne 
samouprave.  
 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.  
Rešenje o imenovanju, odnosno razrešenju organa upravljanja 
konačno je u upravnom postupku.  
Članom 117. Zakona predviđeno je da mandat organa upravl-
janja traje četiri godini.  
Članom 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(“Službeni glasnik RS”, broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 
101/2016-dr.zakon,47/2018 i 111/2021-dr.zakon), predviđeno 
je da Skupština opštine imenuje i razrešava upravni i nadzorni 
odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća , us-
tanova, organizacija i službi čiji je osnivač i daje saglasnost na 
njihove statute, u skladu sa zakonom.  
 
Osnovna škola „Vladimir Perić Valter“ Prijepolje, nakon 
sprovedenog postupka dostavila je Skupštini opštine Prijepolje  
predlog  kandidata Saveta roditelja i Nastavničkog veća za 
članove školskog odbora.  
Na  osnovu napred navedenog, a obzirom da je istekao mandat 
na koji si izabrani članovi školskog odbora Osnovne škole 
„Vladimir Perić Valter“ Prijepolje , doneto je Rešenje kao u 
dispozitivu.  
 
Pouka o pravnom leku: Ovo rešenje konačno je u upravnom 
postupku i protiv njega žalba nije dopuštena, ali se može 
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може покренути управни спор пред надлежним судом. 
 
      Решење доставити: Разрешеним и именованим члано-
вима Школског одбора, Школском одбору, Основној школи 
„Владимир Перић Валтер“ Пријепоље , и архиви СО-е 
Пријепоље.  
 
Број:610-11/22 
Дана:19.09.2022.године 
Пријепоље        
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
                                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                           
Изудин Шантић 

 
 
 
 
 
Скупштина општине Пријепоље, на седници одржаној 
дана 19.09.2022. године, 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,47/2018 и 
111/2021-др.закон), члана 116. став 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018-др закон, 10/2019, 27/2018-др.закон, 
6/2020 и 129/2021) и члана 42. став 1. тачка 13. Статута оп-
штине Пријепоље (“Службени гласник општине 
Пријепоље“, 3/19, 3/21 и 6/22 ), донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИ-
ХАИЛО БАКОВИЋ“СЕЉАШНИЦА 

                                                                                                   
I 

Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Ос-
новне школе „Михаило Баковић“ Сељашница, именовани 
решењима Скупштине општине Пријепоље, број 610-13/18 
од 26.09.2018.године, број 610-13/18 од 24.12.2019.године, 
број 610-13/18-1 од 05.02.2020.године, број 610-38/21 од 
29.11.2021..године, и број 610-45/21 од 10.02.2022.године 
и то:  
 
-Мирослав Јањушевић , представник локалне самоуправе, 
-Сања Ћатовић, представник локалне самоуправе,  
-Горан Пјановић, представник локалне самоуправе,  
-Бранко Средојевић, представник Савета родитеља,  
-Тамара Попадић, представник Савета родитеља,  
-Амел Хаџифејзовић, представник Савета родитеља,  
-Миланко Тошић,  представник из реда запослених,  
-Радоје Тописировић, представник из реда запослених,  
-Бранислав Дивац, представник из реда запослених.  
 

II 

pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.  
 
      Rešenje dostaviti: Razrešenim i imenovanim članovima 
Školskog odbora, Školskom odboru, Osnovnoj školi „Vladimir 
Perić Valter“ Prijepolje , i arhivi SO-e Prijepolje.  
 
Broj:610-11/22 
Dana:19.09.2022.godine 
Prijepolje        
 
 

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 
                  

PREDSEDNIK                  
Izudin Šantić 

 
 
 
 
 
Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj dana 
19.09.2022. godine, na osnovu člana 32. stav 1. tačka 9. Za-
kona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 
129/07,83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon,47/2018 i 
111/2021-dr.zakon), člana 116. stav 5. Zakona o osnovama sis-
tema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 
88/2017, 27/2018-dr zakon, 10/2019, 27/2018-dr.zakon, 
6/2020 i 129/2021) i člana 42. stav 1. tačka 13. Statuta opštine 
Prijepolje (“Službeni glasnik opštine Prijepolje“, 3/19, 3/21 i 
6/22 ), donela je  

 
REŠENjE 

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOL-
SKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „MIHAILO 

BAKOVIĆ“SELjAŠNICA 
                                                                                                   

I 
Razrešavaju se dužnosti članovi Školskog odbora Osnovne 
škole „Mihailo Baković“ Seljašnica, imenovani rešenjima 
Skupštine opštine Prijepolje, broj 610-13/18 od 26.09.2018.go-
dine, broj 610-13/18 od 24.12.2019.godine, broj 610-13/18-1 
od 05.02.2020.godine, broj 610-38/21 od 29.11.2021..godine, 
i broj 610-45/21 od 10.02.2022.godine i to:  
 
 
-Miroslav Janjušević , predstavnik lokalne samouprave, 
-Sanja Ćatović, predstavnik lokalne samouprave,  
-Goran Pjanović, predstavnik lokalne samouprave,  
-Branko Sredojević, predstavnik Saveta roditelja,  
-Tamara Popadić, predstavnik Saveta roditelja,  
-Amel Hadžifejzović, predstavnik Saveta roditelja,  
-Milanko Tošić,  predstavnik iz reda zaposlenih,  
-Radoje Topisirović, predstavnik iz reda zaposlenih,  
-Branislav Divac, predstavnik iz reda zaposlenih.  
 

II 
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Именују се чланови Школског одбора Основне школе 
„Михаило Баковић“ Сељашница , и то:  
 
- Ана Тописировић,   представник локалне самоправе, 
-  Гордана Топаловић,  представник локалне самоправе,                                                    
-  Химзо Мушовић,  представник локалне самоправе, 
- Тамара Попадић, представник Савета родитеља, 
- Бранко Средојевић, представник Савета родитеља, 
- Амел Хаџифејзовић, представник Савета родитеља, 
- Миланко Тошић , представник из реда запослених, 
- Бранислав Дивац, представник из реда запослених, 
- Радоје Тописировић, представник из реда запослених. 

 
III 

 
Мандат именованим члановима Школског одбора Основне 
школе „Михаило Баковић“ Сељашница траје четири го-
дине.  

IV 
 
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објав-
љивања у “Службеном гласнику општине Пријепоље”.  
 

Образложење 
 
Чланом 116. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“; број 88/2017,27/2018-
др.закон,10/2019,27/2018-др.закон,6/2020 и 129/2021) 
прописано је да орган управљања школе чине по три пред-
ставника из реда запослених у установи, родитеља, одно-
сно других законских заступника и три представника на 
предлог јединице локалне самоуправе.  
 Чланове органа управљања школе именује и разрешава  
скупштина јединице локалне самоуправе.  
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже 
наставничко веће на заједничкој седници, а из реда роди-
теља- Савет родитеља, тајним изјашњавањем. 
Решење о именовању, односно разрешењу органа управ-
љања коначно је у управном поступку.  
Чланом 117. Закона предвиђено је да мандат органа управ-
љања траје четири години.  
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”, број 129/07,83/2014-др.закон, 
101/2016-др.закон,47/2018 и 111/2021-др.закон), предви-
ђено је да 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.  
Основна школа „Михаило Баковић“ Сељашница, након 
спроведеног поступка доставила је Скупштини општине 
Пријепоље  предлог  кандидата Савета родитеља и Настав-
ничког већа за чланове школског одбора.  
На  основу напред наведеног, а обзиром да је истекао ман-
дат на који си изабрани чланови школског одбора Основне 
школе „Михаило Баковић“ Сељашница, донето је Решење 

Imenuju se članovi Školskog odbora Osnovne škole „Mihailo 
Baković“ Seljašnica , i to:  
 
- Ana Topisirović,   predstavnik lokalne samoprave, 
-  Gordana Topalović,  predstavnik lokalne samoprave,                            
-  Himzo Mušović,  predstavnik lokalne samoprave, 
- Tamara Popadić, predstavnik Saveta roditelja, 
- Branko Sredojević, predstavnik Saveta roditelja, 
- Amel Hadžifejzović, predstavnik Saveta roditelja, 
- Milanko Tošić , predstavnik iz reda zaposlenih, 
- Branislav Divac, predstavnik iz reda zaposlenih, 
- Radoje Topisirović, predstavnik iz reda zaposlenih. 
 

III 
 
Mandat imenovanim članovima Školskog odbora Osnovne 
škole „Mihailo Baković“ Seljašnica traje četiri godine. 

 
IV 

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

Obrazloženje 
 
Članom 116. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspi-
tanja („Službeni glasnik RS“; broj 88/2017,27/2018-
dr.zakon,10/2019,27/2018-dr.zakon,6/2020 i 129/2021) 
propisano je da organ upravljanja škole čine po tri predstavnika 
iz reda zaposlenih u ustanovi, roditelja, odnosno drugih zakon-
skih zastupnika i tri predstavnika na predlog jedinice lokalne 
samouprave.  
 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.  
Rešenje o imenovanju, odnosno razrešenju organa upravljanja 
konačno je u upravnom postupku.  
Članom 117. Zakona predviđeno je da mandat organa upravl-
janja traje četiri godini.  
Članom 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(“Službeni glasnik RS”, broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 
101/2016-dr.zakon,47/2018 i 111/2021-dr.zakon), predviđeno 
je da Skupština opštine imenuje i razrešava upravni i nadzorni 
odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća , us-
tanova, organizacija i službi čiji je osnivač i daje saglasnost na 
njihove statute, u skladu sa zakonom.  

 
Osnovna škola „Mihailo Baković“ Seljašnica, nakon sprove-
denog postupka dostavila je Skupštini opštine Prijepolje  pred-
log  kandidata Saveta roditelja i Nastavničkog veća za članove 
školskog odbora.  
Na  osnovu napred navedenog, a obzirom da je istekao mandat 
na koji si izabrani članovi školskog odbora Osnovne škole 
„Mihailo Baković“ Seljašnica, doneto je Rešenje kao u dispoz-
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као у диспозитиву.  
 
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: Разрешеним и именованим члановима 
Школског одбора, Школском одбору, Основној школи 
„Михаило Баковић“ Сељашница , и архиви СО-е 
Пријепоље.  
 
Број:610-11/22 
Дана:19.09.2022.године 
Пријепоље        
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
                                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                           
Изудин Шантић 

 
 
 
 
 
Скупштина општине Пријепоље, на седници одржаној 
дана 19.09.2022. године, 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,47/2018 и 
111/2021-др.закон), члана 116. став 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018-др закон, 10/2019, 27/2018-др.закон, 
6/2020 и 129/2021) и члана 42. став 1. тачка 13. Статута оп-
штине Пријепоље (“Службени гласник општине 
Пријепоље“, 3/19, 3/21 и 6/22 ), донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„БОШКО БУХА“ИВАЊЕ 

                                                                                                     
I 

Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Ос-
новне школе „Бошко Буха“ Ивање, именовани решењима 
Скупштине општине Пријепоље, број 020-94/18 од 
26.09.2018.године, број 610-3/19 од 26.06.2019.године, број 
610-3/19-1 од 05.02.2020.године, број 610-24/20 од 
01.12.2020.године, број 610-21/20 од 01.12.2020.године и 
610-8/21 од 29.11.2021.године и то:  
 
-Машо Ћатић, представник локалне самоуправе,  
-Стоја Миликић, представник локалне самоуправе,  
-Борко Љујић, представник локалне самоуправе,  
-Арабела Инајетовић, представник Савета родитеља,  
-Петар Пејовић, представник Савета родитеља,  
-Мирко Бабић, представник Савета родитеља,  
-Јадранка Васиљевић,  представник из реда запослених,  

itivu.  
 
Pouka o pravnom leku: Ovo rešenje konačno je u upravnom 
postupku i protiv njega žalba nije dopuštena, ali se može 
pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom. 
 
Rešenje dostaviti: Razrešenim i imenovanim članovima Škol-
skog odbora, Školskom odboru, Osnovnoj školi „Mihailo 
Baković“ Seljašnica , i arhivi SO-e Prijepolje.  
 
Broj:610-11/22 
Dana:19.09.2022.godine 
Prijepolje        
 

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 
                  

PREDSEDNIK                  
Izudin Šantić 

 
 
 
 
 
 
Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj dana 
19.09.2022. godine, na osnovu člana 32. stav 1. tačka 9. Za-
kona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 
129/07,83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon,47/2018 i 
111/2021-dr.zakon), člana 116. stav 5. Zakona o osnovama sis-
tema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 
88/2017, 27/2018-dr zakon, 10/2019, 27/2018-dr.zakon, 
6/2020 i 129/2021) i člana 42. stav 1. tačka 13. Statuta opštine 
Prijepolje (“Službeni glasnik opštine Prijepolje“, 3/19, 3/21 i 
6/22 ), donela je  
 

REŠENjE 
O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOL-

SKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „BOŠKO 
BUHA“IVANjE 

                                                                   
I 

Razrešavaju se dužnosti članovi Školskog odbora Osnovne 
škole „Boško Buha“ Ivanje, imenovani rešenjima Skupštine 
opštine Prijepolje, broj 020-94/18 od 26.09.2018.godine, broj 
610-3/19 od 26.06.2019.godine, broj 610-3/19-1 od 
05.02.2020.godine, broj 610-24/20 od 01.12.2020.godine, broj 
610-21/20 od 01.12.2020.godine i 610-8/21 od 29.11.2021.go-
dine i to: 
 
-Mašo Ćatić, predstavnik lokalne samouprave,  
-Stoja Milikić, predstavnik lokalne samouprave,  
-Borko Ljujić, predstavnik lokalne samouprave,  
-Arabela Inajetović, predstavnik Saveta roditelja,  
-Petar Pejović, predstavnik Saveta roditelja,  
-Mirko Babić, predstavnik Saveta roditelja,  
-Jadranka Vasiljević,  predstavnik iz reda zaposlenih,  
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-Хилмо Ровчанин, представник из реда запослених,  
-Зорица Радивојевић, представник из реда запослених. 
 

II 
Именују се чланови Школског одбора Основне школе 
„Бошко Буха“ Ивање , и то:  
 
- Предраг Филиповић,   представник локалне самоправе, 
-  Бранислав Томашевић,  представник локалне самоправе,                                                    
-  Исмет Хурић,  представник локалне самоправе, 
- Садета Садиковић, представник Савета родитеља, 
- Мирела Бугујевци, представник Савета родитеља, 
- Радан Марјановић, представник Савета родитеља, 
- Горан Крповић , представник из реда запослених, 
- Елвира Лујиновић, представник из реда запослених, 
- Јадранка Васиљевић, представник из реда запослених. 
 

III 
Мандат именованим члановима Школског одбора Основне 
школе „Бошко Буха“ Ивање траје четири године.  
 

IV 
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објав-
љивања у “Службеном гласнику општине Пријепоље”.  
 

Образложење 
 
Чланом 116. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“; број 88/2017,27/2018-
др.закон,10/2019,27/2018-др.закон,6/2020 и 129/2021) 
прописано је да орган управљања школе чине по три пред-
ставника из реда запослених у установи, родитеља, одно-
сно других законских заступника и три представника на 
предлог јединице локалне самоуправе. 
 Чланове органа управљања школе именује и разрешава  
скупштина јединице локалне самоуправе. 
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже 
наставничко веће на заједничкој седници, а из реда роди-
теља- Савет родитеља, тајним изјашњавањем. 
Решење о именовању, односно разрешењу органа управ-
љања коначно је у управном поступку. 
Чланом 117. Закона предвиђено је да мандат органа управ-
љања траје четири години.  
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”, број 129/07,83/2014-др.закон, 
101/2016-др.закон,47/2018 и 111/2021-др.закон ), предви-
ђено је да 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.  
Основна школа „Бошко Буха“ Ивање, након спроведеног 
поступка доставила је Скупштини општине Пријепоље  
предлог  кандидата Савета родитеља и Наставничког већа 
за чланове школског одбора.  
На  основу напред наведеног, а обзиром да је истекао ман-

-Hilmo Rovčanin, predstavnik iz reda zaposlenih,  
-Zorica Radivojević, predstavnik iz reda zaposlenih. 
 

II 
Imenuju se članovi Školskog odbora Osnovne škole „Boško 
Buha“ Ivanje , i to:  
 
- Predrag Filipović,   predstavnik lokalne samoprave,  
-  Branislav Tomašević,  predstavnik lokalne samoprave,          
-  Ismet Hurić,  predstavnik lokalne samoprave,  
- Sadeta Sadiković, predstavnik Saveta roditelja,  
- Mirela Bugujevci, predstavnik Saveta roditelja,  
- Radan Marjanović, predstavnik Saveta roditelja,  
- Goran Krpović , predstavnik iz reda zaposlenih,  
- Elvira Lujinović, predstavnik iz reda zaposlenih,  
- Jadranka Vasiljević, predstavnik iz reda zaposlenih.  
 

III 
Mandat imenovanim članovima Školskog odbora Osnovne 
škole „Boško Buha“ Ivanje traje četiri godine.  
 

IV 
Ovo rešenje stupa na snagu narednog dana od dana objavlji-
vanja u “Službenom glasniku opštine Prijepolje”.  
 

Obrazloženje 
 
Članom 116. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspi-
tanja („Službeni glasnik RS“; broj 88/2017,27/2018-
dr.zakon,10/2019,27/2018-dr.zakon,6/2020 i 129/2021) 
propisano je da organ upravljanja škole čine po tri predstavnika 
iz reda zaposlenih u ustanovi, roditelja, odnosno drugih zakon-
skih zastupnika i tri predstavnika na predlog jedinice lokalne 
samouprave.  
 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.  
Rešenje o imenovanju, odnosno razrešenju organa upravljanja 
konačno je u upravnom postupku.  
Članom 117. Zakona predviđeno je da mandat organa upravl-
janja traje četiri godini.  
Članom 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(“Službeni glasnik RS”, broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 
101/2016-dr.zakon,47/2018 i 111/2021-dr.zakon ), predviđeno 
je da Skupština opštine imenuje i razrešava upravni i nadzorni 
odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća , us-
tanova, organizacija i službi čiji je osnivač i daje saglasnost na 
njihove statute, u skladu sa zakonom. 

 
Osnovna škola „Boško Buha“ Ivanje, nakon sprovedenog pos-
tupka dostavila je Skupštini opštine Prijepolje  predlog  kandi-
data Saveta roditelja i Nastavničkog veća za članove školskog 
odbora.  
Na  osnovu napred navedenog, a obzirom da je istekao mandat 
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дат на који си изабрани чланови школског одбора Основне 
школе „Бошко Буха“ Ивање, донето је Решење као у дис-
позитиву.  
 
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: Разрешеним и именованим члановима 
Школског одбора, Школском одбору, Основној школи 
„Бошко Буха“ Ивање , и архиви СО-е Пријепоље.  
 
Број:610-11/22 
Дана:19.09.2022.године 
Пријепоље        
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
                                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                           
Изудин Шантић 

 
 
 
 
 
Скупштина општине Пријепоље, на седници одржаној 
дана 19.09.2022. године, 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,47/2018 и 
111/2021-др.закон), члана 116. став 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018-др закон, 10/2019, 27/2018-др.закон, 
6/2020 и 129/2021) и члана 42. став 1. тачка 13. Статута оп-
штине Пријепоље (“Службени гласник општине 
Пријепоље“, 3/19, 3/21 и 6/22 ), донела је  

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛО-

САВ СТИКОВИЋ“КОЛОВРАТ 
   

I 
Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Ос-
новне школе „Милосав Стиковић“ Коловрат, именовани 
решењима Скупштине општине Пријепоље, број 020-
110/18 од 26.09.2018.године, број 020-110/18-1 од 
19.11.2019.године и број 610-30/2020 од 24.12.2020.године 
и то:  
 
-Верица Меловић, представник локалне самоуправе,  
-Стојан Матовић, представник локалне самоуправе,  
-Милица Грбовић, представник локалне самоуправе,  
-Милица Потежица, представник Савета родитеља,  
-Милана Брашњевић, представник Савета родитеља,  
-Јелена Човић, представник Савета родитеља,  

na koji si izabrani članovi školskog odbora Osnovne škole 
„Boško Buha“ Ivanje, doneto je Rešenje kao u dispozitivu.  
 
 
Pouka o pravnom leku: Ovo rešenje konačno je u upravnom 
postupku i protiv njega žalba nije dopuštena, ali se može 
pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom. 
 
 
Rešenje dostaviti: Razrešenim i imenovanim članovima Škol-
skog odbora, Školskom odboru, Osnovnoj školi „Boško Buha“ 
Ivanje , i arhivi SO-e Prijepolje.  
 
Broj:610-11/22 
Dana:19.09.2022.godine 
Prijepolje        
 

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 
                  

PREDSEDNIK                  
Izudin Šantić 

 
 
 

 
 
Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj dana 
19.09.2022. godine, na osnovu člana 32. stav 1. tačka 9. Za-
kona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 
129/07,83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon,47/2018 i 
111/2021-dr.zakon), člana 116. stav 5. Zakona o osnovama sis-
tema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 
88/2017, 27/2018-dr zakon, 10/2019, 27/2018-dr.zakon, 
6/2020 i 129/2021) i člana 42. stav 1. tačka 13. Statuta opštine 
Prijepolje (“Službeni glasnik opštine Prijepolje“, 3/19, 3/21 i 
6/22 ), donela je  
 

REŠENjE 
O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOL-

SKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „MILOSAV 
STIKOVIĆ“KOLOVRAT 

   
I 

Razrešavaju se dužnosti članovi Školskog odbora Osnovne 
škole „Milosav Stiković“ Kolovrat, imenovani rešenjima 
Skupštine opštine Prijepolje, broj 020-110/18 od 
26.09.2018.godine, broj 020-110/18-1 od 19.11.2019.godine i 
broj 610-30/2020 od 24.12.2020.godine i to:  
 
 
-Verica Melović, predstavnik lokalne samouprave,  
-Stojan Matović, predstavnik lokalne samouprave,  
-Milica Grbović, predstavnik lokalne samouprave,  
-Milica Potežica, predstavnik Saveta roditelja,  
-Milana Brašnjević, predstavnik Saveta roditelja,  
-Jelena Čović, predstavnik Saveta roditelja,  
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-Емир Кријешторац,  представник из реда запослених,  
-Сибела Мушовић, представник из реда запослених,  
-Надежда Остојић, представник из реда запослених.  
 

II 
Именују се чланови Школског одбора Основне школе 
„Милосав Стиковић“ Коловрат , и то:  
 
- Смајо Бећировић,   представник локалне самоправе,  
-  Џенита Лујиновић,  представник локалне самоправе,                                                    
-  Данијела Свичевић,  представник локалне самоправе,  
- Сузана Дучић, представник Савета родитеља,  
- Валентина Минић , представник Савета родитеља,  
- Медиса Кахровић, представник Савета родитеља,  
- Нермина Вељовић , представник из реда запослених,  
- Александра Нинчић, представник из реда запослених,  
- Азра Бајрактаревић, представник из реда запослених.  
 

III 
Мандат именованим члановима Школског одбора Основне 
школе „Милосав Стиковић“ Коловрат траје четири године. 
 

IV 
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објав-
љивања у “Службеном гласнику општине Пријепоље”. 
 

Образложење 
 
Чланом 116. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“; број 88/2017,27/2018-
др.закон,10/2019,27/2018-др.закон,6/2020 и 129/2021) 
прописано је да орган управљања школе чине по три пред-
ставника из реда запослених у установи, родитеља, одно-
сно других законских заступника и три представника на 
предлог јединице локалне самоуправе.  
 Чланове органа управљања школе именује и разрешава  
скупштина јединице локалне самоуправе.  
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже 
наставничко веће на заједничкој седници, а из реда роди-
теља- Савет родитеља, тајним изјашњавањем. 
Решење о именовању, односно разрешењу органа управ-
љања коначно је у управном поступку.  
Чланом 117. Закона предвиђено је да мандат органа управ-
љања траје четири години.  
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”, број 129/07,83/2014-др.закон, 
101/2016-др.закон,47/2018 и 111/2021-др.закон) , предви-
ђено је да 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.  
Основна школа „Милосав Стиковић“ Коловрат, након 
спроведеног поступка доставила је Скупштини општине 
Пријепоље  предлог  кандидата Савета родитеља и Настав-
ничког већа за чланове школског одбора.  

-Emir Kriještorac,  predstavnik iz reda zaposlenih,  
-Sibela Mušović, predstavnik iz reda zaposlenih,  
-Nadežda Ostojić, predstavnik iz reda zaposlenih.  
 

II 
Imenuju se članovi Školskog odbora Osnovne škole „Milosav 
Stiković“ Kolovrat , i to:  
 
- Smajo Bećirović,   predstavnik lokalne samoprave,  
- Dženita Lujinović,  predstavnik lokalne samoprave,      
-  Danijela Svičević,  predstavnik lokalne samoprave,  
- Suzana Dučić, predstavnik Saveta roditelja,  
- Valentina Minić , predstavnik Saveta roditelja,  
- Medisa Kahrović, predstavnik Saveta roditelja,  
- Nermina Veljović , predstavnik iz reda zaposlenih,  
- Aleksandra Ninčić, predstavnik iz reda zaposlenih,  
- Azra Bajraktarević, predstavnik iz reda zaposlenih.  
 

III 
Mandat imenovanim članovima Školskog odbora Osnovne 
škole „Milosav Stiković“ Kolovrat traje četiri godine. 
 

IV 
Ovo rešenje stupa na snagu narednog dana od dana objavlji-
vanja u “Službenom glasniku opštine Prijepolje”.  
 

Obrazloženje 
 
Članom 116. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspi-
tanja („Službeni glasnik RS“; broj 88/2017,27/2018-
dr.zakon,10/2019,27/2018-dr.zakon,6/2020 i 129/2021) 
propisano je da organ upravljanja škole čine po tri predstavnika 
iz reda zaposlenih u ustanovi, roditelja, odnosno drugih zakon-
skih zastupnika i tri predstavnika na predlog jedinice lokalne 
samouprave.  
 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 izjašnjavnjem.  
Rešenje o imenovanju, odnosno razrešenju organa upravljanja 
konačno je u upravnom postupku.  
Članom 117. Zakona predviđeno je da mandat organa upravl-
janja traje četiri godini.  
Članom 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(“Službeni glasnik RS”, broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 
101/2016-dr.zakon,47/2018 i 111/2021-dr.zakon) , predviđeno 
je da Skupština opštine imenuje i razrešava upravni i nadzorni 
odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća , us-
tanova, organizacija i službi čiji je osnivač i daje saglasnost na 
njihove statute, u skladu sa zakonom.  

 
Osnovna škola „Milosav Stiković“ Kolovrat, nakon sprove-
denog postupka dostavila je Skupštini opštine Prijepolje  pred-
log  kandidata Saveta roditelja i Nastavničkog veća za članove 
školskog odbora.  
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На  основу напред наведеног, а обзиром да је истекао ман-
дат на који си изабрани чланови школског одбора Основне 
школе „Милосав Стиковић“ Коловрат , донето је Решење 
као у диспозитиву.  
 
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: Разрешеним и именованим члановима 
Школског одбора, Школском одбору, Основној школи 
„Милосав Стиковић“ Коловрат , и архиви СО-е Пријепоље. 
 
 
Број:610-12/22 
Дана:19.09.2022.године 
Пријепоље        
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
                                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                           
Изудин Шантић 

 
 
 
 

 
Скупштина општине Пријепоље, на седници одржаној 
дана 19.09.2022. године, 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,47/2018 и 
111/2021-др.закон), члана 116. став 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018-др закон, 10/2019, 27/2018-др.закон, 
6/2020 и 129/2021) и члана 42. став 1. тачка 13. Статута оп-
штине Пријепоље (“Службени гласник општине 
Пријепоље“, 3/19, 3/21 и 6/22 ), донела је  

 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ 

ШКОЛЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
                                                                                                    

I 
Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Ос-
новне музичке школе Пријепоље, именовани решењима 
Скупштине општине Пријепоље, број 610-5/2018 од 
26.09.2018.године, број 610-5/18-1 од 19.11.2019.године и 
број  610-20/20 од 24.12.2020.године и то:  
 
-Ана Пјановић, представник локалне самоуправе,  
-Мирко Остојић, представник локалне самоуправе,  
-Лазар Шпица, представник локалне самоуправе,  
-Славица Радуловић, представник Савета родитеља,  
-Родољуб Шљукић, представник Савета родитеља,  

Na  osnovu napred navedenog, a obzirom da je istekao mandat 
na koji si izabrani članovi školskog odbora Osnovne škole 
„Milosav Stiković“ Kolovrat , doneto je Rešenje kao u dispoz-
itivu.  
 
Pouka o pravnom leku: Ovo rešenje konačno je u upravnom 
postupku i protiv njega žalba nije dopuštena, ali se može 
pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom. 
 
Rešenje dostaviti: Razrešenim i imenovanim članovima Škol-
skog odbora, Školskom odboru, Osnovnoj školi „Milosav 
Stiković“ Kolovrat , i arhivi SO-e Prijepolje.  
 
 
Broj:610-12/22 
Dana:19.09.2022.godine 
Prijepolje        
 

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 
                  

PREDSEDNIK                  
Izudin Šantić 

 
                                                                                
 
 
 
Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj dana 
19.09.2022. godine, na osnovu člana 32. stav 1. tačka 9. Za-
kona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 
129/07,83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon,47/2018 i 
111/2021-dr.zakon), člana 116. stav 5. Zakona o osnovama sis-
tema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 
88/2017, 27/2018-dr zakon, 10/2019, 27/2018-dr.zakon, 
6/2020 i 129/2021) i člana 42. stav 1. tačka 13. Statuta opštine 
Prijepolje (“Službeni glasnik opštine Prijepolje“, 3/19, 3/21 i 
6/22 ), donela je  

 
 

REŠENjE 
O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOL-
SKOG ODBORA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE PRI-

JEPOLjE 
                                                                                                    

I 
Razrešavaju se dužnosti članovi Školskog odbora Osnovne 
muzičke škole Prijepolje, imenovani rešenjima Skupštine opš-
tine Prijepolje, broj 610-5/2018 od 26.09.2018.godine, broj 
610-5/18-1 od 19.11.2019.godine i broj  610-20/20 od 
24.12.2020.godine i to:  
 
-Ana Pjanović, predstavnik lokalne samouprave,  
-Mirko Ostojić, predstavnik lokalne samouprave,  
-Lazar Špica, predstavnik lokalne samouprave,  
-Slavica Radulović, predstavnik Saveta roditelja,  
-Rodoljub Šljukić, predstavnik Saveta roditelja,  
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-Јелена Нинчић, представник Савета родитеља,  
-Бојана Милановић,  представник из реда запослених,  
-Срђан Павловић, представник из реда запослених,  
-Лејла Пачариз, представник из реда запослених.  
 

II 
Именују се чланови Школског одбора Основне музичке 
школе Пријепоље , и то:  
 
- Aна Пјановић,   представник локалне самоправе,  
-  Жељко Потежица,  представник локалне самоправе,                                                    
-  Сенада Бјелак,  представник локалне самоправе, 
- Љуба Свичевић, представник Савета родитеља,  
- Јелена Цвијовић, представник Савета родитеља,  
- Родољуб Шљукић, представник Савета родитеља,  
- Бојана Милановић , представник из реда запослених,  
- Срђан Павловић, представник из реда запослених,  
- Лејла Пачариз, представник из реда запослених.  
 

III 
Мандат именованим члановима Школског одбора Основне 
музичке школе Пријепоље траје четири године. 
 

IV 
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објав-
љивања у “Службеном гласнику општине Пријепоље”. 
 

Образложење 
 
Чланом 116. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“; број 88/2017,27/2018-
др.закон,10/2019,27/2018-др.закон,6/2020 и 129/2021) 
прописано је да орган управљања школе чине по три пред-
ставника из реда запослених у установи, родитеља, одно-
сно других законских заступника и три представника на 
предлог јединице локалне самоуправе.  
 Чланове органа управљања школе именује и разрешава  
скупштина јединице локалне самоуправе.  
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже 
наставничко веће на заједничкој седници, а из реда роди-
теља- Савет родитеља, тајним изјашњавањем.  
Решење о именовању, односно разрешењу органа управ-
љања коначно је у управном поступку.  
Чланом 117. Закона предвиђено је да мандат органа управ-
љања траје четири години.  
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”, број 129/07,83/2014-др.закон, 
101/2016-др.закон,47/2018 и 111/2021-др.закон), предви-
ђено је да 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.  
Основна музичка школа Пријепоље, након спроведеног по-
ступка доставила је Скупштини општине Пријепоље  пред-
лог  кандидата Савета родитеља и Наставничког већа за 

-Jelena Ninčić, predstavnik Saveta roditelja,  
-Bojana Milanović,  predstavnik iz reda zaposlenih,  
-Srđan Pavlović, predstavnik iz reda zaposlenih,  
-Lejla Pačariz, predstavnik iz reda zaposlenih.  
 

II 
Imenuju se članovi Školskog odbora Osnovne muzičke škole 
Prijepolje , i to:  
 
- Ana Pjanović,   predstavnik lokalne samoprave,  
- Željko Potežica,  predstavnik lokalne samoprave,     
-  Senada Bjelak,  predstavnik lokalne samoprave,  
- Ljuba Svičević, predstavnik Saveta roditelja,  
- Jelena Cvijović, predstavnik Saveta roditelja,  
- Rodoljub Šljukić, predstavnik Saveta roditelja,  
- Bojana Milanović , predstavnik iz reda zaposlenih,  
- Srđan Pavlović, predstavnik iz reda zaposlenih,  
- Lejla Pačariz, predstavnik iz reda zaposlenih.  
 

III 
Mandat imenovanim članovima Školskog odbora Osnovne 
muzičke škole Prijepolje traje četiri godine.  
 

IV 
Ovo rešenje stupa na snagu narednog dana od dana objavlji-
vanja u “Službenom glasniku opštine Prijepolje”.  
 

Obrazloženje 
 
Članom 116. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspi-
tanja („Službeni glasnik RS“; broj 88/2017,27/2018-
dr.zakon,10/2019,27/2018-dr.zakon,6/2020 i 129/2021) 
propisano je da organ upravljanja škole čine po tri predstavnika 
iz reda zaposlenih u ustanovi, roditelja, odnosno drugih zakon-
skih zastupnika i tri predstavnika na predlog jedinice lokalne 
samouprave.  
 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.  
Rešenje o imenovanju, odnosno razrešenju organa upravljanja 
konačno je u upravnom postupku.  
Članom 117. Zakona predviđeno je da mandat organa upravl-
janja traje četiri godini.  
Članom 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(“Službeni glasnik RS”, broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 
101/2016-dr.zakon,47/2018 i 111/2021-dr.zakon), predviđeno 
je da Skupština opštine imenuje i razrešava upravni i nadzorni 
odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća , us-
tanova, organizacija i službi čiji je osnivač i daje saglasnost na 
njihove statute, u skladu sa zakonom. 

 
Osnovna muzička škola Prijepolje, nakon sprovedenog pos-
tupka dostavila je Skupštini opštine Prijepolje  predlog  kandi-
data Saveta roditelja i Nastavničkog veća za članove školskog 
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чланове школског одбора.  
На  основу напред наведеног, а обзиром да је истекао ман-
дат на који си изабрани чланови школског одбора Основне 
музичке школе Пријепоље, донето је Решење као у диспо-
зитиву.  
 
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: Разрешеним и именованим члановима 
Школског одбора, Школском одбору, Основној музичкој 
школи Пријепоље , и архиви СО-е Пријепоље.  
 
Број:610-8/22 
Дана:19.09.2022.године 
Пријепоље        
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
                                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                           
Изудин Шантић 

 
                                                                                
 
 
 
Скупштина општине Пријепоље, на седници одржаној 
дана 19.09.2022. године, 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,47/2018 и 
111/2021-др.закон), члана 116. став 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018-др закон, 10/2019, 27/2018-др.закон, 
6/2020 и 129/2021) и члана 42. став 1. тачка 13. Статута оп-
штине Пријепоље (“Службени гласник општине 
Пријепоље“, 3/19, 3/21 и 6/22 ), донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ПРИЈЕПОЉСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ПРИЈЕПОЉЕ 

                                                                                                    
I 

Разрешавају се дужности чланови Школског одбора 
Пријепољске гимназије Пријепоље, именовани решењима 
Скупштине општине Пријепоље, број 020-84/18 од 
26.09.2018.године и број 610-25/21 од 25.11.2021.године и 
то:  
 
-Елведин Ђухић , представник локалне самоуправе,  
-Маја Рибић, представник локалне самоуправе,  
-Хариса Мехонић, представник локалне самоуправе,  
-Миодраг Дивац, представник Савета родитеља,  
-Весна Куркић, представник Савета родитеља,  
-Селма Подбићанин, представник Савета родитеља,  

odbora.  
Na  osnovu napred navedenog, a obzirom da je istekao mandat 
na koji si izabrani članovi školskog odbora Osnovne muzičke 
škole Prijepolje, doneto je Rešenje kao u dispozitivu.  
 
 
Pouka o pravnom leku: Ovo rešenje konačno je u upravnom 
postupku i protiv njega žalba nije dopuštena, ali se može 
pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom. 
 
Rešenje dostaviti: Razrešenim i imenovanim članovima Škol-
skog odbora, Školskom odboru, Osnovnoj muzičkoj školi Pri-
jepolje , i arhivi SO-e Prijepolje.  
 
Broj:610-8/22 
Dana:19.09.2022.godine 
Prijepolje        
 

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 
                  

PREDSEDNIK                  
Izudin Šantić 

 
                                                                                
 
 
 
Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj dana 
19.09.2022. godine, na osnovu člana 32. stav 1. tačka 9. Za-
kona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 
129/07,83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon,47/2018 i 
111/2021-dr.zakon), člana 116. stav 5. Zakona o osnovama sis-
tema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 
88/2017, 27/2018-dr zakon, 10/2019, 27/2018-dr.zakon, 
6/2020 i 129/2021) i člana 42. stav 1. tačka 13. Statuta opštine 
Prijepolje (“Službeni glasnik opštine Prijepolje“, 3/19, 3/21 i 
6/22 ), donela je  
 

REŠENjE 
O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOL-

SKOG ODBORA 
PRIJEPOLjSKE GIMNAZIJE PRIJEPOLjE 

                                                                                                    
I 

Razrešavaju se dužnosti članovi Školskog odbora Prijepoljske 
gimnazije Prijepolje, imenovani rešenjima Skupštine opštine 
Prijepolje, broj 020-84/18 od 26.09.2018.godine i broj 610-
25/21 od 25.11.2021.godine i to:  
 
 
-Elvedin Đuhić , predstavnik lokalne samouprave,  
-Maja Ribić, predstavnik lokalne samouprave,  
-Harisa Mehonić, predstavnik lokalne samouprave,  
-Miodrag Divac, predstavnik Saveta roditelja,  
-Vesna Kurkić, predstavnik Saveta roditelja,  
-Selma Podbićanin, predstavnik Saveta roditelja,  

- 44 -



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

20.09.2022. Страна 45 - Број 10/2022

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE PRIJEPOLJE

20.09.2022. Strana 45 - Broj 10/2022

-Ивана Стељић,  представник из реда запослених,  
-Дамир Рондић, представник из реда запослених,  
-Мевлуда Ровчанин, представник из реда запослених.  

 
II 

Именују се чланови Школског одбора Пријепољске гим-
назије  Пријепоље, и то:  
 
- Ален Ферајзић,   представник локалне самоправе,  
- Ајла Хамзић,  представник локалне самоправе,                                     
- Јован Мрдак,  представник локалне самоправе,  
- Ана Кијановић, представник Савета родитеља,  
- Гордана Јањушевић, представник Савета родитеља,  
- Мустафа Кухиња, представник Савета родитеља,  
- Владимир Ђурић, представник из реда запослених,  
- Наташа Лучић, представник из реда запослених,  
- Белкиса Фетаховић, представник из реда запослених. 
 

III 
Мандат именованим члановима Школског одбора 
Пријепољске гимназије Пријепоље траје четири године.  
 

IV 
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објав-
љивања у “Службеном гласнику општине Пријепоље”.  
 

Образложење 
 
Чланом 116. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“; број 88/2017,27/2018-
др.закон,10/2019,27/2018-др.закон,6/2020 и 129/2021) 
прописано је да орган управљања школе чине по три пред-
ставника из реда запослених у установи, родитеља, одно-
сно других законских заступника и три представника на 
предлог јединице локалне самоуправе.  
 Чланове органа управљања школе именује и разрешава  
скупштина јединице локалне самоуправе.  
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже 
наставничко веће на заједничкој седници, а из реда роди-
теља- Савет родитеља, тајним изјашњавањем.  
Решење о именовању, односно разрешењу органа управ-
љања коначно је у управном поступку.  
Чланом 117. Закона предвиђено је да мандат органа управ-
љања траје четири години.  
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”, број 129/07,83/2014-др.закон, 
101/2016-др.закон,47/2018 и 111/2021-др.закон) , предви-
ђено је да 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.  
Пријепољска гимназија Пријепоље, након спроведеног по-
ступка доставила је Скупштини општине Пријепоље  пред-
лог  кандидата Савета родитеља и Наставничког већа за 
чланове школског одбора.  

-Ivana Steljić,  predstavnik iz reda zaposlenih,  
-Damir Rondić, predstavnik iz reda zaposlenih,  
-Mevluda Rovčanin, predstavnik iz reda zaposlenih.  
 

II 
Imenuju se članovi Školskog odbora Prijepoljske gimnazije  
Prijepolje, i to:  
 
- Alen Ferajzić,   predstavnik lokalne samoprave,  
- Ajla Hamzić,  predstavnik lokalne samoprave,    
- Jovan Mrdak,  predstavnik lokalne samoprave,  
- Ana Kijanović, predstavnik Saveta roditelja,  
- Gordana Janjušević, predstavnik Saveta roditelja,  
- Mustafa Kuhinja, predstavnik Saveta roditelja,  
- Vladimir Đurić, predstavnik iz reda zaposlenih,  
- Nataša Lučić, predstavnik iz reda zaposlenih,  
- Belkisa Fetahović, predstavnik iz reda zaposlenih.  
 

III 
Mandat imenovanim članovima Školskog odbora Prijepoljske 
gimnazije Prijepolje traje četiri godine.  
 

IV 
Ovo rešenje stupa na snagu narednog dana od dana objavlji-
vanja u “Službenom glasniku opštine Prijepolje”.  
 

Obrazloženje 
 
Članom 116. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspi-
tanja („Službeni glasnik RS“; broj 88/2017,27/2018-
dr.zakon,10/2019,27/2018-dr.zakon,6/2020 i 129/2021) 
propisano je da organ upravljanja škole čine po tri predstavnika 
iz reda zaposlenih u ustanovi, roditelja, odnosno drugih zakon-
skih zastupnika i tri predstavnika na predlog jedinice lokalne 
samouprave.  
 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.  
Rešenje o imenovanju, odnosno razrešenju organa upravljanja 
konačno je u upravnom postupku.  
Članom 117. Zakona predviđeno je da mandat organa upravl-
janja traje četiri godini.  
Članom 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(“Službeni glasnik RS”, broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 
101/2016-dr.zakon,47/2018 i 111/2021-dr.zakon) , predviđeno 
je da Skupština opštine imenuje i razrešava upravni i nadzorni 
odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća , us-
tanova, organizacija i službi čiji je osnivač i daje saglasnost na 
njihove statute, u skladu sa zakonom.  
Prijepoljska gimnazija Prijepolje, nakon sprovedenog postupka 
dostavila je Skupštini opštine Prijepolje  predlog  kandidata 
Saveta roditelja i Nastavničkog veća za članove školskog odb-
ora.  
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На  основу напред наведеног, а обзиром да је истекао ман-
дат на који си изабрани чланови школског одбора 
Пријепољске гимназије Пријепоље, донето је Решење као 
у диспозитиву.  
 
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: Разрешеним и именованим члановима 
Школског одбора, Школском одбору, Пријепољској гимна-
зији Пријепоље , и архиви СО-е Пријепоље.  
 
Број:610-6/22 
Дана:19.09.2022.године 
Пријепоље        
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
                                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                           
Изудин Шантић 

 
 
 
Скупштина општине Пријепоље, на седници одржаној 
дана 19.09.2022. године, 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,47/2018 и 
111/2021-др.закон), члана 116. став 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018-др закон, 10/2019, 27/2018-др.закон, 
6/2020 и 129/2021) и члана 42. став 1. тачка 13. Статута оп-
штине Пријепоље (“Службени гласник општине 
Пријепоље“, 3/19, 3/21 и 6/22 ), донела је  
 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРАЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКЕ 

ШКОЛЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
 
I                                                                                                 

Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Еко-
номско трговинске школе Пријепоље, именовани реше-
њима Скупштине општине Пријепоље, број 020-93/18 од 
26.09.2018.године и број 610-28/20 од 01.12.2020.године  и 
то:  
 
-Сеад Кухиња , представник локалне самоуправе,  
-Ален Дураковић, представник локалне самоуправе,  
-Нада Драгутиновић, представник локалне самоуправе,  
-Јованка Дадић, представник Савета родитеља,  
-Фадил Етемовић, представник Савета родитеља,  
-Аниса Мушовић, представник Савета родитеља,  
-Инира Јусовић,  представник из реда запослених,  

Na  osnovu napred navedenog, a obzirom da je istekao mandat 
na koji si izabrani članovi školskog odbora Prijepoljske gim-
nazije Prijepolje, doneto je Rešenje kao u dispozitivu. 
 
 
Pouka o pravnom leku: Ovo rešenje konačno je u upravnom 
postupku i protiv njega žalba nije dopuštena, ali se može 
pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom. 
 
 
Rešenje dostaviti: Razrešenim i imenovanim članovima Škol-
skog odbora, Školskom odboru, Prijepoljskoj gimnaziji Prije-
polje , i arhivi SO-e Prijepolje.  
 
Broj:610-6/22 
Dana:19.09.2022.godine 
Prijepolje        

 
SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 

                  
PREDSEDNIK                  

Izudin Šantić 
 
 

 
Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj dana 
19.09.2022. godine, na osnovu člana 32. stav 1. tačka 9. Za-
kona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 
129/07,83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon,47/2018 i 
111/2021-dr.zakon), člana 116. stav 5. Zakona o osnovama sis-
tema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 
88/2017, 27/2018-dr zakon, 10/2019, 27/2018-dr.zakon, 
6/2020 i 129/2021) i člana 42. stav 1. tačka 13. Statuta opštine 
Prijepolje (“Službeni glasnik opštine Prijepolje“, 3/19, 3/21 i 
6/22 ), donela je  
 
 

REŠENjE 
O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOL-

SKOG ODBORAEKONOMSKO TRGOVINSKE 
ŠKOLE PRIJEPOLjE 

 
I                                                                  

Razrešavaju se dužnosti članovi Školskog odbora Ekonomsko 
trgovinske škole Prijepolje, imenovani rešenjima Skupštine 
opštine Prijepolje, broj 020-93/18 od 26.09.2018.godine i broj 
610-28/20 od 01.12.2020.godine  i to:  
 
-Sead Kuhinja , predstavnik lokalne samouprave,  
-Alen Duraković, predstavnik lokalne samouprave,  
-Nada Dragutinović, predstavnik lokalne samouprave,  
-Jovanka Dadić, predstavnik Saveta roditelja,  
-Fadil Etemović, predstavnik Saveta roditelja,  
-Anisa Mušović, predstavnik Saveta roditelja,  
-Inira Jusović,  predstavnik iz reda zaposlenih,  
-Radoje Milošević, predstavnik iz reda zaposlenih,  
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-Радоје Милошевић, представник из реда запослених,  
-Меша Кријешторац, представник из реда запослених. 

 
II 

Именују се чланови Школског одбора Економско трговин-
ске школе  Пријепоље, и то:  
 
- Едиб Лончаревић,   представник локалне самоправе,  
-Ненад Сарић, представник локалне самоправе,                         
-  Миленко Петрић,  представник локалне самоправе,  
- Јованка Дадић, представник Савета родитеља,  
- Ана Остојић, представник Савета родитеља,  
- Фадил Етемовић, представник Савета родитеља,  
- Индира Јусовић, представник из реда запослених,  
- Зорица Јањушевић, представник из реда запослених,  
- Меша Кријешторац, представник из реда запослених.  

 
III 

Мандат именованим члановима Школског одбора Економ-
ско трговинске школе Пријепоље траје четири године.  
 

IV 
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објав-
љивања у “Службеном гласнику општине Пријепоље”.  
 

Образложење 
 
Чланом 116. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“; број 88/2017,27/2018-
др.закон,10/2019,27/2018-др.закон,6/2020 и 129/2021) 
прописано је да орган управљања школе чине по три пред-
ставника из реда запослених у установи, родитеља, одно-
сно других законских заступника и три представника на 
предлог јединице локалне самоуправе.  
 Чланове органа управљања школе именује и разрешава  
скупштина јединице локалне самоуправе.  
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже 
наставничко веће на заједничкој седници, а из реда роди-
теља- Савет родитеља, тајним изјашњавањем.  
Решење о именовању, односно разрешењу органа управ-
љања коначно је у управном поступку.  
Чланом 117. Закона предвиђено је да мандат органа управ-
љања траје четири години.  
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”, број 129/07,83/2014-др.закон, 
101/2016-др.закон,47/2018 и 111/2021-др.закон ), предви-
ђено је да 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.  
Економско трговинска школа Пријепоље, након спроведе-
ног поступка доставила је Скупштини општине Пријепоље  
предлог  кандидата Савета родитеља и Наставничког већа 
за чланове школског одбора.  
На  основу напред наведеног, а обзиром да је истекао ман-

-Meša Kriještorac, predstavnik iz reda zaposlenih. 
 

 
II 

Imenuju se članovi Školskog odbora Ekonomsko trgovinske 
škole  Prijepolje, i to:  
 
- Edib Lončarević,   predstavnik lokalne samoprave,  
-Nenad Sarić, predstavnik lokalne samoprave,   
-  Milenko Petrić,  predstavnik lokalne samoprave,  
- Jovanka Dadić, predstavnik Saveta roditelja,  
- Ana Ostojić, predstavnik Saveta roditelja,  
- Fadil Etemović, predstavnik Saveta roditelja,  
- Indira Jusović, predstavnik iz reda zaposlenih,  
- Zorica Janjušević, predstavnik iz reda zaposlenih,  
- Meša Kriještorac, predstavnik iz reda zaposlenih.  
 

III 
Mandat imenovanim članovima Školskog odbora Ekonomsko 
trgovinske škole Prijepolje traje četiri godine.  
 

IV 
Ovo rešenje stupa na snagu narednog dana od dana objavlji-
vanja u “Službenom glasniku opštine Prijepolje”.  
 

Obrazloženje 
 
Članom 116. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspi-
tanja („Službeni glasnik RS“; broj 88/2017,27/2018-
dr.zakon,10/2019,27/2018-dr.zakon,6/2020 i 129/2021) 
propisano je da organ upravljanja škole čine po tri predstavnika 
iz reda zaposlenih u ustanovi, roditelja, odnosno drugih zakon-
skih zastupnika i tri predstavnika na predlog jedinice lokalne 
samouprave.  
 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.  
Rešenje o imenovanju, odnosno razrešenju organa upravljanja 
konačno je u upravnom postupku. 
Članom 117. Zakona predviđeno je da mandat organa upravl-
janja traje četiri godini.  
Članom 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(“Službeni glasnik RS”, broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 
101/2016-dr.zakon,47/2018 i 111/2021-dr.zakon ), predviđeno 
je da Skupština opštine imenuje i razrešava upravni i nadzorni 
odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća , us-
tanova, organizacija i službi čiji je osnivač i daje saglasnost na 
njihove statute, u skladu sa zakonom.  
Ekonomsko trgovinska škola Prijepolje, nakon sprovedenog 
postupka dostavila je Skupštini opštine Prijepolje  predlog  
kandidata Saveta roditelja i Nastavničkog veća za članove škol-
skog odbora.  

 
Na  osnovu napred navedenog, a obzirom da je istekao mandat 
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дат на који си изабрани чланови школског одбора Економ-
ско трговинске школе Пријепоље, донето је Решење као у 
диспозитиву.  
 
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: Разрешеним и именованим члановима 
Школског одбора, Школском одбору, Економско трговин-
ској школи Пријепоље , и архиви СО-е Пријепоље.  
 
Број:610-7/22 
Дана:19.09.2022.године 
Пријепоље        
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
                                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                           
Изудин Шантић 

 
 

 
 
 
Скупштина општине Пријепоље, на седници одржаној 
дана 19.09.2022. године, 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,47/2018 и 
111/2021-др.закон), члана 116. став 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018-др закон, 10/2019, 27/2018-др.закон, 
6/2020 и 129/2021) и члана 42. став 1. тачка 13. Статута оп-
штине Пријепоље (“Службени гласник општине 
Пријепоље“, 3/19, 3/21 и 6/22 ), донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

ПРИЈЕПОЉЕ 
 
I                                                                                                     

Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Тех-
ничке школе Пријепоље, именовани решењима Скуп-
штине општине Пријепоље, број 610-3/18 од 
26.09.2018.године, број 610-3/2018-1 од 19.11.2019. године, 
број 61020-74/20 од 01.12.2020.године и број 610-14/21 од 
29.11.2021.године и то:  
 
-Драгомир Рвовић , представник локалне самоуправе,  
-Владимир Зиндовић, представник локалне самоуправе,  
-Семир Фејзић, представник локалне самоуправе,  
-Марта Глушчевић, представник Савета родитеља, 
-Миланко Томовић, представник Савета родитеља,  
-Младен Обренић, представник Савета родитеља,  
-Вања Љујић,  представник из реда запослених,  

na koji si izabrani članovi školskog odbora Ekonomsko tr-
govinske škole Prijepolje, doneto je Rešenje kao u dispozitivu.

 
 
Pouka o pravnom leku: Ovo rešenje konačno je u upravnom 
postupku i protiv njega žalba nije dopuštena, ali se može 
pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.  
 
Rešenje dostaviti: Razrešenim i imenovanim članovima Škol-
skog odbora, Školskom odboru, Ekonomsko trgovinskoj školi 
Prijepolje , i arhivi SO-e Prijepolje.  
 
Broj:610-7/22 
Dana:19.09.2022.godine 
Prijepolje        
 

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 
                  

PREDSEDNIK                  
Izudin Šantić 

 
 
 
 
 
Skupština opštine Prijepolje, na sednici održanoj dana 
19.09.2022. godine, na osnovu člana 32. stav 1. tačka 9. Za-
kona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 
129/07,83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon,47/2018 i 
111/2021-dr.zakon), člana 116. stav 5. Zakona o osnovama sis-
tema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 
88/2017, 27/2018-dr zakon, 10/2019, 27/2018-dr.zakon, 
6/2020 i 129/2021) i člana 42. stav 1. tačka 13. Statuta opštine 
Prijepolje (“Službeni glasnik opštine Prijepolje“, 3/19, 3/21 i 
6/22 ), donela je  
 

REŠENjE 
O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOL-
SKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE PRIJEPOLjE 

 
 

I                                                                  
Razrešavaju se dužnosti članovi Školskog odbora Tehničke 
škole Prijepolje, imenovani rešenjima Skupštine opštine Prije-
polje, broj 610-3/18 od 26.09.2018.godine, broj 610-3/2018-1 
od 19.11.2019. godine, broj 61020-74/20 od 01.12.2020.godine 
i broj 610-14/21 od 29.11.2021.godine i to:  
 
 
-Dragomir Rvović , predstavnik lokalne samouprave,  
-Vladimir Zindović, predstavnik lokalne samouprave,  
-Semir Fejzić, predstavnik lokalne samouprave,  
-Marta Gluščević, predstavnik Saveta roditelja,  
-Milanko Tomović, predstavnik Saveta roditelja,  
-Mladen Obrenić, predstavnik Saveta roditelja,  
-Vanja Ljujić,  predstavnik iz reda zaposlenih,  
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-Сабира Чичић, представник из реда запослених,  
-Мевлудин Ровчанин, представник из реда запослених.  

 
II 

Именују се чланови Школског одбора Техничке школе 
Пријепоље, и то: 
 
- Јасмина Деленџић,   представник локалне самоправе,  
-  Мурат Хамзић,  представник локалне самоправе,                                                  
-  Бранко Ћубић,  представник локалне самоправе,  
- Марта Глушчевић, представник Савета родитеља,  
- Драгана Пејатовић, представник Савета родитеља,  
- Индира Фазлић, представник Савета родитеља,  
- Ранко Марјановић, представник из реда запослених,  
- Миливоје Бандука, представник из реда запослених,  
- Едита Рондић, представник из реда запослених.  
 

III 
Мандат именованим члановима Школског одбора Тех-
ничке школе Пријепоље траје четири године. 
 

IV 
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објав-
љивања у “Службеном гласнику општине Пријепоље”.  
 

Образложење 
 
Чланом 116. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“; број 88/2017,27/2018-
др.закон,10/2019,27/2018-др.закон,6/2020 и 129/2021) 
прописано је да орган управљања школе чине по три пред-
ставника из реда запослених у установи, родитеља, одно-
сно других законских заступника и три представника на 
предлог јединице локалне самоуправе.  
 Чланове органа управљања школе именује и разрешава  
скупштина јединице локалне самоуправе.  
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже 
наставничко веће на заједничкој седници, а из реда роди-
теља- Савет родитеља, тајним изјашњавањем.  
Решење о именовању, односно разрешењу органа управ-
љања коначно је у управном поступку.  
Чланом 117. Закона предвиђено је да мандат органа управ-
љања траје четири години.  
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”, број 129/07,83/2014-др.закон, 
101/2016-др.закон,47/2018 и 111/2021-др.закон) , предви-
ђено је да 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.  
Техничка школа Пријепоље, након спроведеног поступка 
доставила је Скупштини општине Пријепоље  предлог  
кандидата Савета родитеља и Наставничког већа за чла-
нове школског одбора.  
На  основу напред наведеног, а обзиром да је истекао ман-

-Sabira Čičić, predstavnik iz reda zaposlenih,  
-Mevludin Rovčanin, predstavnik iz reda zaposlenih.  
 

II 
Imenuju se članovi Školskog odbora Tehničke škole Prijepolje, 
i to:  
 
- Jasmina Delendžić,   predstavnik lokalne samoprave,  
- Murat Hamzić,  predstavnik lokalne samoprave,     
-  Branko Ćubić,  predstavnik lokalne samoprave,  
- Marta Gluščević, predstavnik Saveta roditelja,  
- Dragana Pejatović, predstavnik Saveta roditelja,  
- Indira Fazlić, predstavnik Saveta roditelja,  
- Ranko Marjanović, predstavnik iz reda zaposlenih,  
- Milivoje Banduka, predstavnik iz reda zaposlenih,  
- Edita Rondić, predstavnik iz reda zaposlenih.  
 

III 
Mandat imenovanim članovima Školskog odbora Tehničke 
škole Prijepolje traje četiri godine.  
 

IV 
Ovo rešenje stupa na snagu narednog dana od dana objavlji-
vanja u “Službenom glasniku opštine Prijepolje”.  
 

Obrazloženje 
 
Članom 116. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspi-
tanja („Službeni glasnik RS“; broj 88/2017,27/2018-
dr.zakon,10/2019,27/2018-dr.zakon,6/2020 i 129/2021) 
propisano je da organ upravljanja škole čine po tri predstavnika 
iz reda zaposlenih u ustanovi, roditelja, odnosno drugih zakon-
skih zastupnika i tri predstavnika na predlog jedinice lokalne 
samouprave.  
 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.  
Rešenje o imenovanju, odnosno razrešenju organa upravljanja 
konačno je u upravnom postupku.  
Članom 117. Zakona predviđeno je da mandat organa upravl-
janja traje četiri godini.  
Članom 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(“Službeni glasnik RS”, broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 
101/2016-dr.zakon,47/2018 i 111/2021-dr.zakon) , predviđeno 
je da Skupština opštine imenuje i razrešava upravni i nadzorni 
odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća , us-
tanova, organizacija i službi čiji je osnivač i daje saglasnost na 
njihove statute, u skladu sa zakonom.  
 
Tehnička škola Prijepolje, nakon sprovedenog postupka 
dostavila je Skupštini opštine Prijepolje  predlog  kandidata 
Saveta roditelja i Nastavničkog veća za članove školskog odb-
ora.  
Na  osnovu napred navedenog, a obzirom da je istekao mandat 
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дат на који си изабрани чланови школског одбора Техничке 
школе Пријепоље, донето је Решење као у диспозитиву. 
 
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: Разрешеним и именованим члановима 
Школског одбора, Школском одбору, Техничкој школи 
Пријепоље , и архиви СО-е Пријепоље.  
 
Број:610-10/22 
Дана:19.09.2022.године 
Пријепоље        
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
                                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                           
Изудин Шантић 

 
 

 
 
 
 
 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др 
закон и 47/18), члана 62. Статута општине Пријепоље 
("Службени гласник општине Пријепоље", број 3/19, 3/21 
и 6/22), члана 14 .Пословника о раду Општинског већа оп-
штине Пријепоље Пријепоље („Службени гласник оп-
штине Пријепоље“ бр.13/21) донело     Општинско веће 
општине Пријепоље,на  51. седници одржаној дана  
19.08.2022. године, донело је  
 

ПРАВИЛНИК 
О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ 

КЊИГА-УЏБЕНИКА 
УЧЕНИЦИМА ПРВОГ РАЗРЕДА ЈАВНИХ 

ОСНОВНИХ ШКОЛА КОЈИ 
ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
ЗА ШКОЛСКУ 2022-2023-ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Овим Правилником уређују се услови, начин и поступак 
доделе новчане помоћи за куповину уџбеника-књига, уче-
ницима првог разреда јавних основних школа на терито-
рији општине Пријепоље, за школску 2022-2023.годину.  
Новчана помоћ из става 1. овог члана може се доделити 
ученицима првог разреда јавних основних школа које 
функционишу у оквиру мреже јавних основних школа на 
територији општине Пријепоље, а који имају пребива-
лиште на територији општине Пријепоље.  
Право на доделу новчане помоћи из става 1. овог члана не-

na koji si izabrani članovi školskog odbora Tehničke škole Pri-
jepolje, doneto je Rešenje kao u dispozitivu.  
 
Pouka o pravnom leku: Ovo rešenje konačno je u upravnom 
postupku i protiv njega žalba nije dopuštena, ali se može 
pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom. 
 
Rešenje dostaviti: Razrešenim i imenovanim članovima Škol-
skog odbora, Školskom odboru, Tehničkoj školi Prijepolje , i 
arhivi SO-e Prijepolje.  
 
Broj:610-10/22 
Dana:19.09.2022.godine 
Prijepolje        
 

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 
                  

PREDSEDNIK                  
Izudin Šantić 

 
 
 
 
 
 
 
Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni 
glasnik RS", broj 129/07, 83/14-dr.zakon i 101/16-dr zakon i 
47/18), člana 62. Statuta opštine Prijepolje ("Službeni glasnik 
opštine Prijepolje", broj 3/19, 3/21 i 6/22), člana 14 .Poslovnika 
o radu Opštinskog veća opštine Prijepolje Prijepolje („Službeni 
glasnik opštine Prijepolje“ br.13/21) donelo     Opštinsko veće 
opštine Prijepolje,na  51. sednici održanoj dana  19.08.2022. 
godine, donelo je  
 
 

PRAVILNIK 
O NOVČANOJ POMOĆI ZA KUPOVINU 

KNjIGA-UDžBENIKA 
UČENICIMA PRVOG RAZREDA JAVNIH 

OSNOVNIH ŠKOLA KOJI 
IMAJU PREBIVALIŠTE NA 

TERITORIJI OPŠTINE PRIJEPOLjE 
ZA ŠKOLSKU 2022-2023-GODINU 

 
Član 1. 

Ovim Pravilnikom uređuju se uslovi, način i postupak dodele 
novčane pomoći za kupovinu udžbenika-knjiga, učenicima 
prvog razreda javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Prije-
polje, za školsku 2022-2023.godinu.  
Novčana pomoć iz stava 1. ovog člana može se dodeliti 
učenicima prvog razreda javnih osnovnih škola koje 
funkcionišu u okviru mreže javnih osnovnih škola na teritoriji 
opštine Prijepolje, a koji imaju prebivalište na teritoriji opštine 
Prijepolje.  
Pravo na dodelu novčane pomoći iz stava 1. ovog člana nemaju 
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мају ученици основних школа за образовање одраслих, му-
зичких школа и балетских школа. 
 

Члан 2. 
 Средства за доделу новчане помоћи обезбеђују се 
у буџету општине Пријепоље.  

 
Члан 3. 

На захтев Општинске управе општине Пријепоље, Ос-
новне школе достављају документацију, којом се доказује 
испуњеност услова из члана 1. овог Правилника и то: 
-податке о ученицима првог разреда (име, презиме, име ро-
дитеља-законског заступника, копије картица текућих 
рачуна, на које ће се извршити пренос средстава); 
-доказ о пребиваишту на територији општине Пријепоље; 
-потписане захтеве родитеља/законских заступника за 
одобравање новчане помоћи и изјаве да ће средства бити 
утрошена за куповину књига/уџбеника за потребе ученика. 
Општинска управа општине Пријепоље може, за потребе 
спровођења поступка, од Основне школе, родитеља/закон-
ских заступника ученика и других субјеката затражити и 
друге потребне податке и документацију.  
 

Члан 4. 
Општинска управа општине Пријепоље доставља Оп-
штинском већу податке о ученицима који испуњавају 
услове за одобравање новчане помоћи, на основу докумен-
тације коју достављају Основне школе, спроводећи посту-
пак у складу са чланом 3.овог Правилника.  
Општинско веће доноси решење о висини новчане помоћи, 
које садржи  номинални износ и број корисника новчане 
помоћи, у оквиру средстава утврђених буџетом општине.

 
Члан 5. 

Овај Правилник ступа на снагу  даном доношења и 
објавиће се  у Службеном гласнику општине Пријепоље.  
 
Број:403-1619/22 
Дана:19.08.2022.године  

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
                                                                                                                  

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                    
Владимир Бабић 

 
 
 
 
 
 
На  основу члана 46 и 47. Закона  о локалној самоуправи, 
(Службени гласник РС 129/07,83/14,101/16, 47/18 и 
111/21),Одлуке о буџету („Службени гласник општине 
Пријепоље“, број 20/21), члана 62. Статута општине 
Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље“, број 
3/19, 3/21 и 6/22), члана 14.Пословника о раду Општинског 
већа општине Пријепоље(„Службени гласник општине 

učenici osnovnih škola za obrazovanje odraslih, muzičkih 
škola i baletskih škola.  
 

Član 2. 
 Sredstva za dodelu novčane pomoći obezbeđuju se u 
budžetu opštine Prijepolje.  
 

Član 3. 
Na zahtev Opštinske uprave opštine Prijepolje, Osnovne škole 
dostavljaju dokumentaciju, kojom se dokazuje ispunjenost 
uslova iz člana 1. ovog Pravilnika i to: 
-podatke o učenicima prvog razreda (ime, prezime, ime 
roditelja-zakonskog zastupnika, kopije kartica tekućih računa, 
na koje će se izvršiti prenos sredstava); 
-dokaz o prebivaištu na teritoriji opštine Prijepolje; 
-potpisane zahteve roditelja/zakonskih zastupnika za odobra-
vanje novčane pomoći i izjave da će sredstva biti utrošena za 
kupovinu knjiga/udžbenika za potrebe učenika. 
Opštinska uprava opštine Prijepolje može, za potrebe 
sprovođenja postupka, od Osnovne škole, roditelja/zakonskih 
zastupnika učenika i drugih subjekata zatražiti i druge potrebne 
podatke i dokumentaciju.  
 

Član 4. 
Opštinska uprava opštine Prijepolje dostavlja Opštinskom veću 
podatke o učenicima koji ispunjavaju uslove za odobravanje 
novčane pomoći, na osnovu dokumentacije koju dostavljaju 
Osnovne škole, sprovodeći postupak u skladu sa članom 
3.ovog Pravilnika.  
Opštinsko veće donosi rešenje o visini novčane pomoći, koje 
sadrži  nominalni iznos i broj korisnika novčane pomoći, u 
okviru sredstava utvrđenih budžetom opštine.  
 

Član 5. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu  danom donošenja i objaviće se  
u Službenom glasniku opštine Prijepolje.  
 
Broj:403-1619/22 
Dana:19.08.2022.godine  

 OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PRIJEPOLjE 
                 

PREDSEDNIK                 
Vladimir Babić 

 
 
 
 
 
 
Na  osnovu člana 46 i 47. Zakona  o lokalnoj samoupravi, 
(Službeni glasnik RS 129/07,83/14,101/16, 47/18 i 111/21),Od-
luke o budžetu („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj 
20/21), člana 62. Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik 
opštine Prijepolje“, broj 3/19, 3/21 i 6/22), člana 14.Poslovnika 
o radu Opštinskog veća opštine Prijepolje(„Službeni glasnik 
opštine Prijepolje“, broj 13/21),Saglasnosti Ministarstva 
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Пријепоље“, број 13/21),Сагласности Министарства пољо-
привреде,шумарства и водопривреде бр.320-00-
01159/2022-09 на Програм подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја оп-
штине  Пријепоље бр.320-15-2/2022 и Закључка Општин-
ског већа бр 320-15-2/22 у складу са  чланом 13. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Служ-
бени гласник РС”, бр.10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016), Оп-
штинско веће  општине Пријепоље, на  наставку 
53.седнице одржане  дана  20.09.2022.године,  доноси  

 
ПРАВИЛНИК O ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕД-
СТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВ-

НОСТИ НА СЕЛУ КРОЗ ПОДРШКУ 
НЕПОЉОПРИВРЕДНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА 
РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
 

Мера Унапређење економских активности на селу кроз 
подршку непољопривредним активностима за развој сеос-
ког туризма на територији општине Пријепоље има за циљ  
развој економских активности на селу у области пружања 
туристичких услуга као што су ноћења, исхрана, одмор,као 
и  оснаживање потенцијала сеоских газдинстава која се ма-
нифестују кроз побољшања услуга које они пружају. Пра-
тећи ефекат поменуте мере је и смањење стопе 
депопулације, поготову млађег становништва а основни 
циљ ове мере је повећање прихода на газдинству. 

 
Члан 1.  

Правилником за доделу подстицајних средстава Унапре-
ђење економских активности на селу кроз подршку непо-
љопривредним активностима за развој сеоског туризма на 
територији општине Пријепоље (у даљем тексту: Правил-
ник) прописују се врсте подстицајa, услови, критеријуми, 
начин и поступак доделе подстицајних средстава из буџета 
општине Пријепоље, документација која се уз захтев под-
носи, максимални износ подстицајних средстава, образо-
вање и надлежност Комисије за доделу и контролу 
подстицајних средстава.  
Средства за спровођење ове мере Унапређење економских 
активности на селу кроз подршку непољопривредним ак-
тивностима обезбеђена су у буџету општине Пријепоље у 
оквиру програма -Пољопривреда и рурални развој, пози-
ција 78, функционална класификација 421,економска кла-
сификација 451 у износу од 750.000 дин. и планирана су 
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја општине Пријепоље 
за 2022.год.  
 

Висина и намена подстицајних средстава 
 

Члан 2. 
Општина Пријепоље обезбеђује средства за подстицај сле-
дећих  инвестиција за  унапређење економских активности 
на селу кроз подршку непољопривредним активностима 

poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede br.320-00-01159/2022-
09 na Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike 
i politike ruralnog razvoja opštine  Prijepolje br.320-15-2/2022 
i Zaključka Opštinskog veća br 320-15-2/22 u skladu sa  
članom 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom 
razvoju („Službeni glasnik RS”, br.10/13, 142/14, 103/15 i 
101/2016), Opštinsko veće  opštine Prijepolje, na  nastavku 
53.sednice održane  dana  20.09.2022.godine,  donosi  
 
 
 
PRAVILNIK O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA 
ZA UNAPREĐENjE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA 
SELU KROZ PODRŠKU NEPOLjOPRIVREDNIM AK-
TIVNOSTIMA ZA RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA NA 

TERITORIJI OPŠTINE PRIJEPOLjE 
 
Mera Unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku 
nepoljoprivrednim aktivnostima za razvoj seoskog turizma na 
teritoriji opštine Prijepolje ima za cilj  razvoj ekonomskih ak-
tivnosti na selu u oblasti pružanja turističkih usluga kao što su 
noćenja, ishrana, odmor,kao i  osnaživanje potencijala seoskih 
gazdinstava koja se manifestuju kroz poboljšanja usluga koje 
oni pružaju. Prateći efekat pomenute mere je i smanjenje stope 
depopulacije, pogotovu mlađeg stanovništva a osnovni cilj ove 
mere je povećanje prihoda na gazdinstvu.  
 
 
 

Član 1.  
Pravilnikom za dodelu podsticajnih sredstava Unapređenje 
ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim 
aktivnostima za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Pri-
jepolje (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuju se vrste podsti-
caja, uslovi, kriterijumi, način i postupak dodele podsticajnih 
sredstava iz budžeta opštine Prijepolje, dokumentacija koja se 
uz zahtev podnosi, maksimalni iznos podsticajnih sredstava, 
obrazovanje i nadležnost Komisije za dodelu i kontrolu pod-
sticajnih sredstava.  
 
Sredstva za sprovođenje ove mere Unapređenje ekonomskih 
aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnos-
tima obezbeđena su u budžetu opštine Prijepolje u okviru pro-
grama -Poljoprivreda i ruralni razvoj, pozicija 78, funkcionalna 
klasifikacija 421,ekonomska klasifikacija 451 u iznosu od 
750.000 din. i planirana su Programom mera podrške za 
sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja 
opštine Prijepolje za 2022.god.  
 
 

Visina i namena podsticajnih sredstava 
 

Član 2. 
Opština Prijepolje obezbeđuje sredstva za podsticaj sledećih  
investicija za  unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz 
podršku nepoljoprivrednim aktivnostima za razvoj seoskog tur-
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за развој сеоског туризма ( у даљем тексту: подстицај), за:  

Подстицајна средства која су наменска и бесповратна у ок-
виру мере инвестиције за  унапређење економских актив-
ности на селу кроз подршку непољопривредним 
активностима за развој сеоског туризма, додељују се у мак-
сималном износу од 70% износа прихватљивих трошкова 
за инвестиције где добављач није у систему ПДВ-а одно-
сно 80% износа прихватљивих трошкова за инвестиције 
где је добављач у систему ПДВ-а. 
(укупна вредност опреме мора износити изнад 30.000  ди-
нара без ПДВ-а, Максималан износ подстицајних сред-
става коју корисник може да оствари је до 150.000 динара.

 
Подстицајима се не надокнађују 

1) порези, осим порез а на додату вредност;  
2) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и 
сличне накнаде;  
3) трошкови куповине односно закупа земљишта;  
4) половна (ремонтована) опрема и алати;  
 5) доприноси у натури (сопствени рад и материјал подно-
сиоца пријаве);  
6) опрема, материјали и радови који по типу не одговорају 
врсти инвестиције  
 

УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИ-
ЦАЈЕ 

Корисници подстицаја 
 

Члан 4.     
 
 Право на коришћење подстицаја, у складу са овим Пра-
вилником остварују   

izma ( u daljem tekstu: podsticaj), za:  

Podsticajna sredstva koja su namenska i bespovratna u okviru 
mere investicije za  unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu 
kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima za razvoj 
seoskog turizma, dodeljuju se u maksimalnom iznosu od 70% 
iznosa prihvatljivih troškova za investicije gde dobavljač nije 
u sistemu PDV-a odnosno 80% iznosa prihvatljivih troškova 
za investicije gde je dobavljač u sistemu PDV-a.  
(ukupna vrednost opreme mora iznositi iznad 30.000  dinara 
bez PDV-a, Maksimalan iznos podsticajnih sredstava koju ko-
risnik može da ostvari je do 150.000 dinara.  
 
 

Podsticajima se ne nadoknađuju 
1) porezi, osim porez a na dodatu vrednost;  
2) troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i s l i č n e 
naknade;  
3) troškovi kupovine odnosno zakupa zemljišta;  
4) polovna (remontovana) oprema i alati;  
 5) doprinosi u naturi (sopstveni rad i materijal podnosioca pri-
jave);  
6) oprema, materijali i radovi koji po tipu ne odgovoraju vrsti 
investicije  
 
USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE 

 
Korisnici podsticaja 

 
Član 4.     

 
 Pravo na korišćenje podsticaja, u skladu sa ovim Pravilnikom 
ostvaruju   
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     1.Физичка лица  која су уписана у Регистар пољопри-
вредних      газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налазе 
се у активном статусу,чији су објекти категорисани као се-
оско туристичко домаћинство или кућа, соба и/или апарт-
ман на територији општине Пријепоље  
 

Општи услови 
 

Члан 5. 
Право на подстицаје остварује физичко лице из члана 4. 
овог Правилника под општим  условима:  
1.да  су  објекти категорисани као сеоско туристичко до-
маћинство или кућа, соба и/или апартман на територији 
општине Пријепоље.  
2.Да је објекат категорисан до 31.јула текуће године 
3. да је  набавка опреме  извршена од 01.јануара текуће го-
дине до  датума предвиђеног за       затварање Јавног по-
зива.  
4. да за инвестицију за коју подноси пријаву не користи 
подстицаје по неком другом основу (субвенције, подсти-
цаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет 
другог поступка за коришћење подстицаја,  
5. )да су катастарске парцеле или објекти који су предмет 
инвестиције за коју се подноси конкурсна пријава у њего-
вом власништву или сувласништву, односно у власништву 
члана породичног домаћинства. (Лист непокретности)у 
случају да подносилац захтева  није власник земљишта и 
објекта у коме врши услугу, неопходно је да има право за-
купа, односно коришћења на основу уговора чији период 
не може бити краћи од 5 година од датума подношења за-
хтева.  
6. да наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на 
коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду 
од 5 година од дана набавке опреме. 
 

Специфични услови 
 

Члан 6. 
Физичко лице које има регистровано пољопривредно газ-
динство у активном статусу, чији су  објекти категорисани 
као  сеоско туристичко домаћинство или кућа, соба и/или 
апартман  остварује право на подстицаје у складу са овим 
Правилником, ако поред услова из члана 4. и 5. овог Пра-
вилника, испуњава и следеће специфичне критеријуме:  
 1)да је подносилац пријаве евидентиран код надлежног 
органа јединице локалне        самоуправе као пружалац 
услуга смештаја  и услуживања хране и пића, 
2) подносилац пријаве пружа услуге смештаја и услужи-
вања хране и пића у објектима смештајних капацитета до 
30 лежајева.  
 
Средства се додељују по редоследу подношења захтева док 
постоје расположива средства за одобравање права на под-
стицаје у оквиру укупних средстава опредељених  на ос-
нову бодовне листе која се формира на основу општих и 
специфичних критеријума  и то следећим редоследом:  

     1.Fizička lica  koja su upisana u Registar poljoprivrednih      
gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom 
statusu,čiji su objekti kategorisani kao seosko turističko 
domaćinstvo ili kuća, soba i/ili apartman na teritoriji opštine 
Prijepolje  
 

Opšti uslovi 
 

Član 5. 
Pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice iz člana 4. ovog 
Pravilnika pod opštim  uslovima:  
1.da  su  objekti kategorisani kao seosko turističko 
domaćinstvo ili kuća, soba i/ili apartman na teritoriji opštine 
Prijepolje.  
2.Da je objekat kategorisan do 31.jula tekuće godine 
3. da je  nabavka opreme  izvršena od 01.januara tekuće godine 
do  datuma predviđenog za       zatvaranje Javnog poziva.  

 
4. da za investiciju za koju podnosi prijavu ne koristi podsticaje 
po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), 
odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za 
korišćenje podsticaja,  
5. )da su katastarske parcele ili objekti koji su predmet inves-
ticije za koju se podnosi konkursna prijava u njegovom vlas-
ništvu ili suvlasništvu, odnosno u vlasništvu člana porodičnog 
domaćinstva. (List nepokretnosti)u slučaju da podnosilac za-
hteva  nije vlasnik zemljišta i objekta u kome vrši uslugu, 
neophodno je da ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na os-
novu ugovora čiji period ne može biti kraći od 5 godina od da-
tuma podnošenja zahteva.  
 
6. da namenski koristi i ne otuđi niti da drugom licu na 
korišćenje investiciju koja je predmet zahteva u periodu od 5 
godina od dana nabavke opreme.  
 

Specifični uslovi 
 

Član 6. 
Fizičko lice koje ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo 
u aktivnom statusu, čiji su  objekti kategorisani kao  seosko 
turističko domaćinstvo ili kuća, soba i/ili apartman  ostvaruje 
pravo na podsticaje u skladu sa ovim Pravilnikom, ako pored 
uslova iz člana 4. i 5. ovog Pravilnika, ispunjava i sledeće 
specifične kriterijume:  
 1)da je podnosilac prijave evidentiran kod nadležnog organa 
jedinice lokalne        samouprave kao pružalac usluga smeštaja  
i usluživanja hrane i pića,  
2) podnosilac prijave pruža usluge smeštaja i usluživanja hrane 
i pića u objektima smeštajnih kapaciteta do 30 ležajeva.  
 
 
Sredstva se dodeljuju po redosledu podnošenja zahteva dok 
postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsti-
caje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih  na osnovu 
bodovne liste koja se formira na osnovu opštih i specifičnih 
kriterijuma  i to sledećim redosledom:  
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1.Пребивалиште носиоца газдинства  
   адреса  носиоца газдинства у личној карти у граду-0-бо-
дова  
   адреса носиоца газдинства  у личној карти у приградском 
подручју-2- бода 
   адреса носиоца газдинства  у личној карти у сеоском  
   подручју  регистровано   бављење туризмом -10- бодова  
 
2. Носилац газдинства са већим бројем пријављених 
ноћења по лежају-(ЦИС е-Туриста) од 01.01.2021. године 
до 31.07.2022. године.  

1-10 туриста по лежају- 5 бодова  
11-20 туриста по лежају- 10 бодова  

преко 21-ог туристе по лежају- 15 бодова  
 
 3. Носилац газдинства чији се категорисани објекат налази 
у :  
     Руралном подручју изнад 500м над. вис...- 10 бодова 
     У градском и приградском подручју -5 бодова 
   
 4.Коришћење субвенција(све врсте) из буџета  општине 
Пријепоље у предходне четири године.                                                                       

 
- подносилац захтева користио средства за субвенције пре 
1 године -------------2 бодова 
- подносилац захтева користио средства за субвенције пре 
2 године -------------4 бодова 
- подносилац захтева користио средства за субвенције пре 
3 године -------------6 бодова 
- подносилац захтева користио средства за субвенције пре 
4 године -------------8 бодова 
- подносилац захтева није користио средства за субвенције 
---------------------- 10 бодова 
 
Уколико постоји већи број пријава са истим бројем бодова 
по појединачним критеријумима, одлучиће се по редо-
следу подношења пријаве из писарнице.  
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ 
Члан 7. 

   Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се 
подношењем пријаве на основу конкурса, који расписује 
општина Пријепоље  
За остваривање права на  подстицаје подносилац захтева  
доставља следећу документацију:  
 1.Захтев за доделу подстицајних средстава, читко попуњен 
и потписан. У захтеву је потребно навести све тражене по-
датке,  
2.Изјава потписана, под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу да нису у години у којој се рас-
писује Јавни позив додељена средства за исте намене,  и 
да није аплицирао за ова средства из буџета Републике 
Србије, или ЈЛС/субвенцује,подстицаји,донације/, 
3.Фотокопију личне карте (важеће у тренутку предаје) под-
носиоца захтева или важећа очитана лична карта уколико 
је са чипом,  

1.Prebivalište nosioca gazdinstva  
   adresa  nosioca gazdinstva u ličnoj karti u gradu-0-bodova  
  adresa nosioca gazdinstva  u ličnoj karti u prigradskom 
području-2- boda  
   adresa nosioca gazdinstva  u ličnoj karti u seoskom  
   području  registrovano   bavljenje turizmom -10- bodova  
 
 
2. Nosilac gazdinstva sa većim brojem prijavljenih noćenja po 
ležaju-(CIS e-Turista) od 01.01.2021. godine do 31.07.2022. 
godine.  

1-10 turista po ležaju- 5 bodova  
11-20 turista po ležaju- 10 bodova  

preko 21-og turiste po ležaju- 15 bodova  
 
 3. Nosilac gazdinstva čiji se kategorisani objekat nalazi u :  
     Ruralnom području iznad 500m nad. vis...- 10 bodova 
     U gradskom i prigradskom području -5 bodova 
   
 
 4.Korišćenje subvencija(sve vrste) iz budžeta  opštine Prije-
polje u predhodne četiri godine.                                                                      

 
- podnosilac zahteva koristio sredstva za subvencije pre 1 go-
dine -------------2 bodova 
- podnosilac zahteva koristio sredstva za subvencije pre 2 go-
dine -------------4 bodova 
- podnosilac zahteva koristio sredstva za subvencije pre 3 go-
dine -------------6 bodova 
- podnosilac zahteva koristio sredstva za subvencije pre 4 go-
dine -------------8 bodova 
- podnosilac zahteva nije koristio sredstva za subvencije ------
---------------- 10 bodova 
 
Ukoliko postoji veći broj prijava sa istim brojem bodova po 
pojedinačnim kriterijumima, odlučiće se po redosledu pod-
nošenja prijave iz pisarnice.  
 
NAČIN OSTVARIVANjA PRAVA NA PODSTICAJE 
Član 7. 
   Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se pod-
nošenjem prijave na osnovu konkursa, koji raspisuje opština 
Prijepolje  
Za ostvarivanje prava na  podsticaje podnosilac zahteva  
dostavlja sledeću dokumentaciju:  
 1.Zahtev za dodelu podsticajnih sredstava, čitko popunjen i 
potpisan. U zahtevu je potrebno navesti sve tražene podatke,  
2.Izjava potpisana, pod punom moralnom, materijalnom i 
krivičnom odgovornošću da nisu u godini u kojoj se raspisuje 
Javni poziv dodeljena sredstva za iste namene,  i da nije apli-
cirao za ova sredstva iz budžeta Republike Srbije, ili JLS/sub-
vencuje,podsticaji,donacije/,  
3.Fotokopiju lične karte (važeće u trenutku predaje) podno-
sioca zahteva ili važeća očitana lična karta ukoliko je sa čipom, 
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4.Оригинал извод из  Регистра пољопривредних газдин-
става за текућу годину, , издату од Управе за трезор , 
5.Решење надлежне организационе јединице Општинске 
управе општине Пријепоље о категоризацији куће,собе 
,апартмана у сеоском туристичком домаћинству ,  
6. Рачун за предметну инвестицију издат у периоду од 
01.јануара текуће године до  дана  затварања Јавног позива, 
потписан и издат од стране добављача, у динарском  из-
носу, уколико добављач није у систему ПДВ-а, у обавези 
је да у рачуну , упише да је ослобођен обавеза плаћања 
ПДВ-а),  
7.Доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 
потврда о пренесу  средстава или извод, издат од стране 
банке, а у случају када је физичко лице извршило готовин-
ско или плаћање картицом може се доставити само фис-
кални рачун,  
8. Гарантни лист за извршену набавку предметне опреме 
за коју је утврђена обавеза  издавања гарантног листа , од-
носно изјаву добављача  да иста не подлеже обавези изда-
вања гарантног листа,  
9.Податке о броју пријављених ноћења из Централног ин-
формационог система (eTurista). (Прибавља локална само-
управа).  
10.Доказ о уплати боравишне таксе. (прибавња локална са-
моуправа).  
11.Доказ да су катастарске парцеле или објекти који су 
предмет инвестиције за коју се подноси конкурсна пријава 
у његовом власништву или сувласништву, односно у влас-
ништву члана породичног домаћинства и да се налазе у се-
оском подручју општине Пријепоље (Лист 
непокретности). Уколико се ради о сувласнику или члану 
породичног домаћинства неопходна је писана сагласност 
власника, односно сувласника, оверена код јавног бележ-
ника.(лист непокретности може и са сајта РГЗ-а Јавни при-
ступ).  
Комисија за доделу подстицајних средстава задржава 
право да поред наведене документације затражи од подно-
сиоца захтева да достави и додатну документацију и доказе 
релевантне за одлучивање.  

 
Члан 8. 

  Сва документа која се достављају уз захтев морају да 
гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или 
овереној копији од јавног бележника, а лист непокретности 
може и са сајта РГЗ-а Јавни приступ..  
 
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ 
 

Члан 9. 
    Захтев за остваривање права на подстицаје  са прописа-
ном документацијом доставља се путем поште на адресу: 
Општина Пријепоље  

Трг братства јединства бр.1 
Пријепоље 

,,Комисија  за доделу подстицајних средстава за унапре-

4.Original izvod iz  Registra poljoprivrednih gazdinstava za 
tekuću godinu, , izd atu od Uprave za trezor , 
5.Rešenje nadležne organizacione jedinice Opštinske uprave 
opštine Prijepolje o kategorizaciji kuće,sobe ,apartmana u 
seoskom turističkom domaćinstvu ,  
6. Račun za predmetnu investiciju izdat u periodu od 01.janu-
ara tekuće godine do  dana  zatvaranja Javnog poziva, potpisan 
i izdat od strane dobavljača, u dinarskom  iznosu, ukoliko 
dobavljač nije u sistemu PDV-a, u obavezi je da u računu , 
upiše da je oslobođen obaveza plaćanja PDV-a),  

 
7.Dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to 
potvrda o prenesu  sredstava ili izvod, izdat od strane banke, a 
u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje 
karticom može se dostaviti samo fiskalni račun, 

 
8. Garantni list za izvršenu nabavku predmetne opreme za koju 
je utvrđena obaveza  izdavanja garantnog lista , odnosno izjavu 
dobavljača  da ista ne podleže obavezi izdavanja garantnog 
lista,  
9.Podatke o broju prijavljenih noćenja iz Centralnog informa-
cionog sistema (eTurista). (Pribavlja lokalna samouprava). 

 
10.Dokaz o uplati boravišne takse. (pribavnja lokalna 
samouprava).  
11.Dokaz da su katastarske parcele ili objekti koji su predmet 
investicije za koju se podnosi konkursna prijava u njegovom 
vlasništvu ili suvlasništvu, odnosno u vlasništvu člana 
porodičnog domaćinstva i da se nalaze u seoskom području 
opštine Prijepolje (List nepokretnosti). Ukoliko se radi o su-
vlasniku ili članu porodičnog domaćinstva neophodna je pisana 
saglasnost vlasnika, odnosno suvlasnika, overena kod javnog 
beležnika.(list nepokretnosti može i sa sajta RGZ-a Javni 
pristup).  
 
Komisija za dodelu podsticajnih sredstava zadržava pravo da 
pored navedene dokumentacije zatraži od podnosioca zahteva 
da dostavi i dodatnu dokumentaciju i dokaze relevantne za 
odlučivanje.  

 
Član 8. 

  Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase 
na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj 
kopiji od javnog beležnika, a list nepokretnosti može i sa sajta 
RGZ-a Javni pristup..  
 

NAČIN PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE 
PRAVA NA PODSTICAJE 

 
Član 9. 

    Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje  sa propisanom 
dokumentacijom dostavlja se putem pošte na adresu: 
Opština Prijepolje  

Trg bratstva jedinstva br.1 
Prijepolje 

,,Komisija  za dodelu podsticajnih sredstava za unapređenje 
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ђење економских   активности на селу кроз подршку не-
пољопривредним активностима  на територији општине 

Пријепоље ’’ (за развој сеоског туризма) 
 
 или непосредно на писарници Општинске управе оп-
штине Пријепоље, у затвореној  коверти са пуном адресом 
пошиљаоца на полеђини коверте.  
Образац захтева за доделу подстицајних средстава може се 
преузети са сајта општине Пријепоље или у канцеларији  
за пољопривреду.  
Информације неопходне за учешће на Јавном позиву могу 
се добити на телефон 033-710-469 .  
Захтеви послати на било који други начин, факсом, елек-
тронском поштом и др.  на погрешну адресу ,пре рока или 
поднети од стране лица која не испуњавају услове из  Пра-
вилника одбацују се без разматрања. Рок за подношење за-
хтева за остваривање права на подстицаје биће прецизиран 
Јавним позивом. Није могуће накнадно употпунити доку-
мента која недостају, а која су наведена у Јавном позиву, 
након истека рока за подношење захтева.  
   

Поступак спровођења 
 

Члан 10. 
 
 Испуњеност услова за доделу подстицаја из овог Правил-
ника утврђује Комисија за доделу и контролу подстицајних 
средстава за унапређење економских активности на селу 
кроз подршку непољопривредним активностима за развој 
сеоског туризма на територији општине Пријепоље  (у 
даљем тексту: Комисија), коју  посебним решењем обра-
зује  Општинско веће општине Пријепоље  на основу за-
хтева и приложене документације.  
 Комисија има задатак да: припреми и објави текст јавног 
позива, изврши административну обраду захтева за одоб-
равање  подстицаја, провером података из захтева докумен-
тације приложене уз захтев и службених евиденција, након 
тога сачини и објави  ранг листу корисника са износом под-
стицаја.  
Општинско веће доноси одлуку о расписивању Јавног по-
зива.  
Учесници Јавног позива имају право увида у поднете за-
хтеве и приложену документацију и право жалбе на ранг 
листу о додели средстава или одбијеном захтеву за доделу 
средстава Општинском већу општине Пријепоље у року од 
8 дана од дана објављивања листе.  
Општинско веће  доноси коначну одлуку о праву на кориш-
ћење подстицаја и износу подстицаја након разматрања 
жалби.  
 

Члан 11. 
 
На основу одлуке из члана 10. става 4.  председник оп-
штине закључује појединачне уговоре са корисницима 
подстицаја на основу кога се врши пренос средстава на на-
менске пољопривредне рачуне корисника подстицаја.   

ekonomskih   aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivred-
nim aktivnostima  na teritoriji opštine Prijepolje ’’ (za razvoj 

seoskog turizma) 
 
 ili neposredno na pisarnici Opštinske uprave opštine Prije-
polje, u zatvorenoj  koverti sa punom adresom pošiljaoca na 
poleđini koverte.  
Obrazac zahteva za dodelu podsticajnih sredstava može se 
preuzeti sa sajta opštine Prijepolje ili u kancelariji  za 
poljoprivredu.  
Informacije neophodne za učešće na Javnom pozivu mogu se 
dobiti na telefon 033-710-469 .  
Zahtevi poslati na bilo koji drugi način, faksom, elektronskom 
poštom i dr.  na pogrešnu adresu ,pre roka ili podneti od strane 
lica koja ne ispunjavaju uslove iz  Pravilnika odbacuju se bez 
razmatranja. Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava 
na podsticaje biće preciziran Javnim pozivom. Nije moguće 
naknadno upotpuniti dokumenta koja nedostaju, a koja su 
navedena u Javnom pozivu, nakon isteka roka za podnošenje 
zahteva.  
   

Postupak sprovođenja 
 

Član 10. 
 
 Ispunjenost uslova za dodelu podsticaja iz ovog Pravilnika 
utvrđuje Komisija za dodelu i kontrolu podsticajnih sredstava 
za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku 
nepoljoprivrednim aktivnostima za razvoj seoskog turizma na 
teritoriji opštine Prijepolje  (u daljem tekstu: Komisija), koju  
posebnim rešenjem obrazuje  Opštinsko veće opštine Prijepolje  
na osnovu zahteva i priložene dokumentacije.  

 
 Komisija ima zadatak da: pripremi i objavi tekst javnog 
poziva, izvrši administrativnu obradu zahteva za odobravanje  
podsticaja, proverom podataka iz zahteva dokumentacije 
priložene uz zahtev i službenih evidencija, nakon toga sačini i 
objavi  rang listu korisnika sa iznosom podsticaja.  
 
Opštinsko veće donosi odluku o raspisivanju Javnog poziva. 
  
Učesnici Javnog poziva imaju pravo uvida u podnete zahteve 
i priloženu dokumentaciju i pravo žalbe na rang listu o dodeli 
sredstava ili odbijenom zahtevu za dodelu sredstava Opštin-
skom veću opštine Prijepolje u roku od 8 dana od dana objavlji-
vanja liste.  
Opštinsko veće  donosi konačnu odluku o pravu na korišćenje 
podsticaja i iznosu podsticaja nakon razmatranja žalbi.  
 
 

Član 11. 
 
Na osnovu odluke iz člana 10. stava 4.  predsednik opštine 
zaključuje pojedinačne ugovore sa korisnicima podsticaja na 
osnovu koga se vrši prenos sredstava na namenske 
poljoprivredne račune korisnika podsticaja.   
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Уговором се одређују међусобна права , обавезе, одговор-
ности уговорених страна,износ средстава начин раскида 
уговора и повраћај средстава у случају ненаменског ко-
ришћења.  
Уколико подносилац пријаве не приступи закључењу уго-
вора  дана одређеног за закључење уговора, сматраће се да 
је одустао од поступка за доделу средстава путем Јавног 
позива и у том случају  подстицајна средства додељују се 
наредном подносиоцу захтева који испуњава услове.  

 
Обавезе корисника подстицајних средстава 

Члан 12. 
 
      Корисник подстицаја  је дужан да наменски користи,не 
отуђи и не омогућава другом лицу коришћење предмета 
подстицаја у року од 5 год.  од  дана исплате подстицаја,као 
и да омогући представницима општине Пријепоље  увид 
у документацију и опрему на лицу места  у  наведеном 
року.   
     Општинско веће може  да формира посебну Комисију 
која има  задатак да изврши теренску контролу набављене 
опреме из члана 2.Правилника и поднесе Општинском 
већу извештај о извршеној контроли са предлогом мера 
према корисницима добијених подстицајних средстава 
који поступају супротно одредбама уговора.  
 

Члан 13. 
  За административно техничке послове за потребе рада 
Комисије врши надлежна организациона јединица - Оде-
љење за привреду и ЛЕР- канцеларија за  пољопривреду.  
    Сви акти у складу са овим Правилником објављују се на 
званичној интернет страници општине Пријепоље 
www.prijepolje.ls.gov.rs и огласној табли Oпштинске 
управе.  

 Члан 14.                                                                                                                    
 
Овај Правилник ступа на снагу  наредног дана од дана 
објављивања  у ''Службеном гласнику општине Пријепо-
ље''.  

 
Број:  320-145/22                                                                                              
Дана: 20.09.2022.год     

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
 

Председник                                                                                                                                               
Пријепоље                                                                                                     

Владимир Бабић    
                                                                                                                                                                

     Припремило: 
 Одељење за ЛЕР, 
Светлана Словић                                                                                                       

 
 
 
 
 

Ugovorom se određuju međusobna prava , obaveze, odgov-
ornosti ugovorenih strana,iznos sredstava način raskida ugov-
ora i povraćaj sredstava u slučaju nenamenskog korišćenja.  
Ukoliko podnosilac prijave ne pristupi zaključenju ugovora  
dana određenog za zaključenje ugovora, smatraće se da je 
odustao od postupka za dodelu sredstava putem Javnog poziva 
i u tom slučaju  podsticajna sredstva dodeljuju se narednom 
podnosiocu zahteva koji ispunjava uslove.  

 
 

Obaveze korisnika podsticajnih sredstava 
Član 12. 

 
      Korisnik podsticaja  je dužan da namenski koristi,ne otuđi 
i ne omogućava drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u 
roku od 5 god.  od  dana isplate podsticaja,kao i da omogući 
predstavnicima opštine Prijepolje  uvid u dokumentaciju i 
opremu na licu mesta  u  navedenom roku.  
  
     Opštinsko veće može  da formira posebnu Komisiju koja 
ima  zadatak da izvrši terensku kontrolu nabavljene opreme iz 
člana 2.Pravilnika i podnese Opštinskom veću izveštaj o 
izvršenoj kontroli sa predlogom mera prema korisnicima do-
bijenih podsticajnih sredstava koji postupaju suprotno odred-
bama ugovora.  
 

Član 13. 
  Za administrativno tehničke poslove za potrebe rada Komisije 
vrši nadležna organizaciona jedinica - Odeljenje za privredu i 
LER- kancelarija za  poljoprivredu.  
    Svi akti u skladu sa ovim Pravilnikom objavljuju se na 
zvaničnoj internet stranici opštine Prijepolje 
www.prijepolje.ls.gov.rs i oglasnoj tabli Opštinske uprave. 

 
 Član 14.                                                            

 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu  narednog dana od dana objavlji-
vanja  u ''Službenom glasniku opštine Prijepolje''.  

 
Broj:  320-145/22                                                                                       
Dana: 20.09.2022.god     

OPŠTINSKO VEĆE  
 

Predsednik                                                         
Prijepolje                                                          

Vladimir Babić    
                                                                                                                                         

     Pripremilo: 
 Odeljenje za LER, 

Svetlana Slović                  
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Република Србија 
Општина Пријепоље 
Општинско веће     
Број: 101-17/22 
Дана: 02.08.2022. године 
Пријепоље   
 
На основу члана 3. и 8. Уредбе о управљању капиталним 
пројектима („Службени гласник РС“, број 51/19),  На ос-
нову чл. 62.Статута Општине Пријепоље  („Службени 
гласник Општине Пријепоље “, бр. 3/2019,3/21 I 6/22 ) и 
члана 14. Пословника  о раду Општинског већа општине 
Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље“ 
бр.13/21) , Општинско веће Општине Пријепоље , на на-
ставку 51.  седници одржаној дана  02.08. 2022. године,  до-
нело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за капиталне инвестиције Оп-

штине Пријепоље 
 
I 

 Образује се Комисија за капиталне инвестиције општине 
Пријепоље  (у даљем тексту: Комисија), у следећем са-
ставу:  
 
Председник Комисије: 
−Владимир Бабић , председник  Општинског већа Оп-
штине Пријепоље ,  
−Самира Ћосовић , заменик председника  Општине 
Пријепоље , заменик председника Комисије. 
 
Чланови Комисије: 
 
-Зутко Шантић , председник Скупштине општине 
Пријепоље ; 
-Предраг Чичић , члан Општинског већа Општине 
Пријепоље ; 
-Душка Бајић , члан Општинског већа Општине 
Пријепоље ;  
-Драгомир Рвовић, члан Општинског већа Општине 
Пријепоље; 
-Миодраг Ћубић , начелник Општинске управе Општине 
Пријепоље ; 
-Горица Безаревић  , руководилац Одељења за буџет и 
финансије; 
-Светлана Словић, руководилац Одељења за привреду и 
ЛЕР ; 
-Радивоје Мрдаковић , Одељење за инвестиције ; 
-Драго Попадић , Одељење за инвестиције ; 
-Зијад Иглица, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
имовинско - правне и стамбрнокомуналне послове;  
-Eнес Турковић ,   Одељења за привреду и ЛЕР  
 

II 
Задатак комисије је да, након достављања предлога од 

Republika Srbija 
Opština Prijepolje 
Opštinsko veće     
Broj: 101-17/22 
Dana: 02.08.2022. godine 
Prijepolje   
 
Na osnovu člana 3. i 8. Uredbe o upravljanju kapitalnim pro-
jektima („Službeni glasnik RS“, broj 51/19),  Na osnovu čl. 
62.Statuta Opštine Prijepolje  („Službeni glasnik Opštine Pri-
jepolje “, br. 3/2019,3/21 I 6/22 ) i člana 14. Poslovnika  o radu 
Opštinskog veća opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine 
Prijepolje“ br.13/21) , Opštinsko veće Opštine Prijepolje , na 
nastavku 51.  sednici održanoj dana  02.08. 2022. godine,  
donelo je  

 
 

R E Š E Nj E 
o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije Opštine 

Prijepolje 
 
I 

 Obrazuje se Komisija za kapitalne investicije opštine Prije-
polje  (u daljem tekstu: Komisija), u sledećem sastavu:  
 
Predsednik Komisije: 
−Vladimir Babić , predsednik  Opštinskog veća Opštine Pri-
jepolje ,  
 
−Samira Ćosović , zamenik predsednika  Opštine Prijepolje , 
zamenik predsednika Komisije. 
 
Članovi Komisije: 
 
-Zutko Šantić , predsednik Skupštine opštine Prijepolje ;  

 
-Predrag Čičić , član Opštinskog veća Opštine Prijepolje ;  

 
-Duška Bajić , član Opštinskog veća Opštine Prijepolje ;  

 
-Dragomir Rvović, član Opštinskog veća Opštine Prijepolje;  

 
-Miodrag Ćubić , načelnik Opštinske uprave Opštine Prije-
polje;  
-Gorica Bezarević  , rukovodilac Odeljenja za budžet i finan-
sije;  
-Svetlana Slović, rukovodilac Odeljenja za privredu i LER ;  

 
-Radivoje Mrdaković , Odeljenje za investicije ;  
-Drago Popadić , Odeljenje za investicije ;  
-Zijad Iglica, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, imovin-
sko - pravne i stambrnokomunalne poslove;  
-Enes Turković ,   Odeljenja za privredu i LER  
 

II 
Zadatak komisije je da, nakon dostavljanja predloga od strane 
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стране овлашћених предлагача Одељењу за буџет и финан-
сије за укључивање у буџет (нацрт финансијског плана, 
плана јавних набавки и сл.), изврши рангирање капиталних 
пројеката према приоритетним циљевима садржаним у 
важећим планским документима по секторима капиталних 
пројеката, а који могу бити предложени за финансирање у 
поступку припреме и доношења буџета за буџетску и на-
редне две фискалне године.  
 

III 
При рангирању капиталних пројеката првенствено се по-
лази од:  
– стратешке релевантности предложеног пројекта за на-
ционалне, односно регионалне и локалне развојне приори-
тете,  
– степена припремљености, оцењене изводљивости и фи-
нансијске одрживости,  
– потенцијалних ефеката пројекта на социјални, економ-
ски, регионални и еколошки одрживи развој, 
– степена реализације пројеката у одређеној области у пре-
тходним годинама,  
– других релевантних критеријума.  
 

IV 
Стручне и административно-техничке послове за потребе 
Комисије обавља Општинска управа Општине Пријепоље  
-Одељење за привреду и ЛЕР  у сарадњи са Одељењем за 
буџет и финансије.  
 

V 
Ово решење ступа на снагу даном доношења.  
 
 

VI 
Решење објавити у „Службеном гласнику Општине 
Пријепоље “.  
 
    У  Пријепољу ,  
Дана: 02.08.2022. године 
 

                                                          ПРЕДСЕДНИК 
 Владимир Бабић 

 
 
 
Општинско веће општине Пријепоље  на 53. седници одр-
жаној  дана    06.09.2022. године,  на основу члана 13. За-
кона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 
25/2019) члана 38. став 1. и 42. Закона о правима па-
цијената („Службени гласник РС'' број 45/13 и 25/2019 - 
др. закон), члана 15. Закона    о  јавном  здрављу (,,Служ-
бени гласник РС''25/2016),  члана 46. Закона о локалној За-
кона о локалној самоуправи, („Службени гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014,  101/2016 -др.закон и 47/2018 и 
111/2021-др.закон), члана 42. Статута Општине Пријепоље 
(„Службени гласник општине Пријепоље“, бр.3/2019,3/21 

strane ovlašćenih predlagača Odeljenju za budžet i finansije za 
uključivanje u budžet (nacrt finansijskog plana, plana javnih 
nabavki i sl.), izvrši rangiranje kapitalnih projekata prema pri-
oritetnim ciljevima sadržanim u važećim planskim dokumen-
tima po sektorima kapitalnih projekata, a koji mogu biti 
predloženi za finansiranje u postupku pripreme i donošenja 
budžeta za budžetsku i naredne dve fiskalne godine.  
 
 

III 
Pri rangiranju kapitalnih projekata prvenstveno se polazi od: 

 
– strateške relevantnosti predloženog projekta za nacionalne, 
odnosno regionalne i lokalne razvojne prioritete, 

 
– stepena pripremljenosti, ocenjene izvodljivosti i finansijske 
održivosti,  
– potencijalnih efekata projekta na socijalni, ekonomski, re-
gionalni i ekološki održivi razvoj, 
– stepena realizacije projekata u određenoj oblasti u prethod-
nim godinama,  
– drugih relevantnih kriterijuma.  
 

IV 
Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe 
Komisije obavlja Opštinska uprava Opštine Prijepolje  -Odel-
jenje za privredu i LER  u saradnji sa Odeljenjem za budžet i 
finansije.  
 

V 
Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja.  
 
 

VI 
Rešenje objaviti u „Službenom glasniku Opštine Prijepolje “.  
 
    U  Prijepolju ,  
Dana: 02.08.2022. godine 

 
                                                          PREDSEDNIK 

 Vladimir Babić 
  
 
 
 
Opštinsko veće opštine Prijepolje  na 53. sednici održanoj  
dana    06.09.2022. godine,  na osnovu člana 13. Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019) člana 38. 
stav 1. i 42. Zakona o pravima pacijenata („Službeni glasnik 
RS'' broj 45/13 i 25/2019 - dr. zakon), člana 15. Zakona    o  
javnom  zdravlju (,,Službeni glasnik RS''25/2016),  člana 46. 
Zakona o lokalnoj Zakona o lokalnoj samoupravi, („Službeni 
glasnik RS“, br.129/2007, 83/2014,  101/2016 -dr.zakon i 
47/2018 i 111/2021-dr.zakon), člana 42. Statuta Opštine Prije-
polje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, br.3/2019,3/21 i 
6/22), donosi  
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и 6/22), доноси  
  

О Д Л У К У  
     О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ НА 

НИВОУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
 
  
I Образује се Савет за здравље Општине Пријепоље 
на период од 5  година.  
 
II Савет за здравље се образује у следећем саставу:  
 
- Самира Ћосовић, председник Савета за здравље 
Општине Пријепоље  
-  Тања Дробњак , заменик председника                            
Савета.  
 
Чланови Савета :   
- Јела Посркача, из реда локалне самоуправе оп-
штине Пријепоље,  
- Славенко Грбовић, из реда локалне самоуправе 
општине Пријепоље,   
- Кенан Фазлић , из реда локалне самоуправе оп-
штине Пријепоље,   
-  Др.Зорица Грбовић, из здравствене установе при-
марне здравствене заштите,  
-  Јелена Голубовић, из здравствене установе секун-
дарне,  
-  Др.Бајро Хамзић, из здравствене установе тер-
цијарне здравствене заштите,  
-  Бранислав Дивац, из реда удружења за младе, 
спортских, еколошких, хуманитарних и др.,  
-  Сафет Фетаховић, из реда удружења пацијената, 
-  Бесим Бегановић , из реда образовних - васпит-
них установа,  
-  Рада Дивац, из Центра за социјални рад 
„Пријепоље“Пријепоље,  
-  Надир Дацић из реда савета националних ма-
њина,  
-  Џевад Бегановић, из реда комуналних делатно-
сти,  
-   Самира Ровчанин , из Републичког фонда за 
здравствено осигурање, Филијала за Златиборски округ, 
испостава Пријепоље.  
 
III Задаци Савета: 
1) у области заштите права пацијената надлежан је 
за део здравствених установа на примарном нивоу здрав-
ствене заштите (завод и апотека), део приватне праксе (по-
ликлиника), здравствене установе на секундарном и 
терцијарном нивоу, организационе јединице високошкол-
ских установа здравствене струке које обављају здрав-
ствену делатност, друга правна лица за које је посебним 
законом предвиђено да обављају и одређене послове из 
здравствене делатности и здравственог осигурања, тако 
што:  

  
 

O D L U K U  
     O OBRAZOVANjU SAVETA ZA ZDRAVLjE NA 

NIVOU OPŠTINE PRIJEPOLjE 
 
  
I Obrazuje se Savet za zdravlje Opštine Prijepolje na 
period od 5  godina.  
 
II Savet za zdravlje se obrazuje u sledećem sastavu:  
 
- Samira Ćosović, predsednik Saveta za zdravlje Opš-
tine Prijepolje  
-  Tanja Drobnjak , zamenik predsednika    
Saveta.  
 
Članovi Saveta :   
- Jela Posrkača, iz reda lokalne samouprave opštine Pri-
jepolje,  
- Slavenko Grbović, iz reda lokalne samouprave opš-
tine Prijepolje,   
- Kenan Fazlić , iz reda lokalne samouprave opštine 
Prijepolje,   
-  Dr.Zorica Grbović, iz zdravstvene ustanove primarne 
zdravstvene zaštite,  
-  Jelena Golubović, iz zdravstvene ustanove sekun-
darne,  
-  Dr.Bajro Hamzić, iz zdravstvene ustanove tercijarne 
zdravstvene zaštite,  
-  Branislav Divac, iz reda udruženja za mlade, sport-
skih, ekoloških, humanitarnih i dr.,  
-  Safet Fetahović, iz reda udruženja pacijenata, 
-   Besim Beganović , iz reda obrazovnih - vaspitnih 
ustanova,  
-  Rada Divac, iz Centra za socijalni rad 
„Prijepolje“Prijepolje,  
-  Nadir Dacić iz reda saveta nacionalnih manjina, 

 
-  Dževad Beganović, iz reda komunalnih delatnosti,  
 
- Samira Rovčanin , iz Republičkog fonda za 
zdravstveno osiguranje, Filijala za Zlatiborski okrug, ispostava 
Prijepolje.  
 
III Zadaci Saveta: 
1) u oblasti zaštite prava pacijenata nadležan je za deo 
zdravstvenih ustanova na primarnom nivou zdravstvene zaštite 
(zavod i apoteka), deo privatne prakse (poliklinika), 
zdravstvene ustanove na sekundarnom i tercijarnom nivou, or-
ganizacione jedinice visokoškolskih ustanova zdravstvene 
struke koje obavljaju zdravstvenu delatnost, druga pravna lica 
za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i 
određene poslove iz zdravstvene delatnosti i zdravstvenog os-
iguranja, tako što: 
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- разматра приговоре о повреди појединачних права 
пацијената на основу достављених и прикупљених доказа 
и утврђених чињеница;  
- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца 
приговора и пружаоца здравствене услуге на кога се при-
говор односи и даје одговарајуће препоруке;  
- разматра извештаје саветника пацијената, прати 
остваривање права пацијената и  предлаже мере за заштиту 
и промоцију права пацијената;  
- подноси годишњи извештај о раду и предузетим 
мерама за заштиту права пацијената Општинском већу оп-
штине Пријепоље и министарству надлежном за послове 
здравља, а ради информисања и остваривања потребне са-
радње извештај се доставља и Заштитнику грађанана. 
 
2) у областима јавног здравља из члана 15. Закона о 
јавном здрављу : 
 
- међусекторска сарадња, координација, подсти-
цање, организација и усмеравање спровођења активности 
у области деловања јавног здравља на нивоу општине, 
заједничком активношћу са органима општине, носиоцима 
активности и другим учесницима у систему јавног 
здравља;  
- праћење извештаја института односно  завода за 
јавно здравље о анализи здравственог стања становништва 
на територији општине који за то наменски опредљена 
средства у оквиру посебних програма из области јавног 
здравља из члана 14. Закона о јавном здрављу, као и пред-
лагање мера за њихово унапређење, укључујући мере за 
развој интегрисаних услуга у општини;  
- доношење предлога плана јавног здравља на 
нивоу општине, који усваја скупштина општине и прати 
његово спровођење кроз посебне програме из области јав-
ног здравља;  
- иницирање и праћење спровођења актив-
ности промоције здравља и спровођења мера за очување и 
унапређење здравља, спречавања и сузбијања заразних и 
хроничних незаразних болести, повреда и фактора ризика 
на територији општине кроз посебне програме из области 
јавног здравља;  
- давање мишљења на извештај о остваривању по-
себних програма у области јавног здравља, које доноси оп-
штина;  
- учествовање у различитим областима деловања 
јавног здравља у кризним и ванредним ситуацијама из 
члана 11. Закона о јавном здрављу;  
- јачање капацитета носилаца активности и учес-
ника у областима деловања јавног здравља;  
- обавештавање јавности о свом раду;  
- давање подршке раду и развоју носиоца активно-
сти и учесника у систему јавног здравља на територији 
града, у складу са Законом о јавном здрављу;  
- извештавање Општинског  већа,  института одно-
сно завода за јавно здравље и надлежног  управног органа 
који се бави пословима јавног здравља односно здравља о 

- razmatra prigovore o povredi pojedinačnih prava 
pacijenata na osnovu dostavljenih i prikupljenih dokaza i 
utvrđenih činjenica;  
- o utvrđenim činjenicama obaveštava podnosioca 
prigovora i pružaoca zdravstvene usluge na koga se prigovor 
odnosi i daje odgovarajuće preporuke;  
- razmatra izveštaje savetnika pacijenata, prati ostvari-
vanje prava pacijenata i  predlaže mere za zaštitu i promociju 
prava pacijenata;  
- podnosi godišnji izveštaj o radu i preduzetim merama 
za zaštitu prava pacijenata Opštinskom veću opštine Prijepolje 
i ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, a radi in-
formisanja i ostvarivanja potrebne saradnje izveštaj se 
dostavlja i Zaštitniku građanana.  
 
2) u oblastima javnog zdravlja iz člana 15. Zakona o 
javnom zdravlju :  
 
- međusektorska saradnja, koordinacija, podsticanje, 
organizacija i usmeravanje sprovođenja aktivnosti u oblasti de-
lovanja javnog zdravlja na nivou opštine, zajedničkom 
aktivnošću sa organima opštine, nosiocima aktivnosti i drugim 
učesnicima u sistemu javnog zdravlja;  
 
- praćenje izveštaja instituta odnosno  zavoda za javno 
zdravlje o analizi zdravstvenog stanja stanovništva na teritoriji 
opštine koji za to namenski opredljena sredstva u okviru poseb-
nih programa iz oblasti javnog zdravlja iz člana 14. Zakona o 
javnom zdravlju, kao i predlaganje mera za njihovo 
unapređenje, uključujući mere za razvoj integrisanih usluga u 
opštini;  
- donošenje predloga plana javnog zdravlja na nivou 
opštine, koji usvaja skupština opštine i prati njegovo 
sprovođenje kroz posebne programe iz oblasti javnog zdravlja;

 
- iniciranje i praćenje sprovođenja aktivnosti 
promocije zdravlja i sprovođenja mera za očuvanje i 
unapređenje zdravlja, sprečavanja i suzbijanja zaraznih i 
hroničnih nezaraznih bolesti, povreda i faktora rizika na teri-
toriji opštine kroz posebne programe iz oblasti javnog zdravlja;

 
- davanje mišljenja na izveštaj o ostvarivanju posebnih 
programa u oblasti javnog zdravlja, koje donosi opština;  
- učestvovanje u različitim oblastima delovanja javnog 
zdravlja u kriznim i vanrednim situacijama iz člana 11. Zakona 
o javnom zdravlju;  
- jačanje kapaciteta nosilaca aktivnosti i učesnika u 
oblastima delovanja javnog zdravlja;  
- obaveštavanje javnosti o svom radu;  
- davanje podrške radu i razvoju nosioca aktivnosti i 
učesnika u sistemu javnog zdravlja na teritoriji grada, u skladu 
sa Zakonom o javnom zdravlju;  

 
- izveštavanje Opštinskog  veća,  instituta odnosno za-
voda za javno zdravlje i nadležnog  upravnog organa koji se 
bavi poslovima javnog zdravlja odnosno zdravlja o svom radu 
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свом раду у областима деловања јавног здравља (шестоме-
сечно);  
- подношење Годишњег извештаја о раду и предузе-
тим мерама Општинском већу и институту односно заводу 
за јавно здравље у областима деловања јавног здравља. 
3) обављање и других послова и задатака у складу и 
на начин утврђен одредбама Статута, Пословника Оп-
штинског већа и одредбама Пословника Савета за здравље. 
IV Савет доноси Пословник којим се регулише рад 
Савета.  
V Савет може образовати радне тимове за поједина 
питања из области заштите права пацијента и јавног 
здравља.  
VI За обављање појединих стручних послова за по-
требе Савета Општинско веће  може ангажовати друга 
правна и физичка лица.  
VII Ради реализације задатака Савета из ове Одлуке 
средства се обезбеђују у буџету града. 
VIII Стручне и административне послове за потребе 
Савета врши Општинска управа.  
IX Одлука се  објављује  у „Службеном листу оп-
штине Пријепоље“.  

 
Дана :  06.09.2022  
Број : 180-2/22      

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ   
                                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК 
Владимир Бабић 

                                                                                                          
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 

u oblastima delovanja javnog zdravlja (šestomesečno);  
 

- podnošenje Godišnjeg izveštaja o radu i preduzetim 
merama Opštinskom veću i institutu odnosno zavodu za javno 
zdravlje u oblastima delovanja javnog zdravlja. 
3) obavljanje i drugih poslova i zadataka u skladu i na 
način utvrđen odredbama Statuta, Poslovnika Opštinskog veća 
i odredbama Poslovnika Saveta za zdravlje.  
IV Savet donosi Poslovnik kojim se reguliše rad Saveta.

 
V Savet može obrazovati radne timove za pojedina pi-
tanja iz oblasti zaštite prava pacijenta i javnog zdravlja.  
 
VI Za obavljanje pojedinih stručnih poslova za potrebe 
Saveta Opštinsko veće  može angažovati druga pravna i fizička 
lica.  
VII Radi realizacije zadataka Saveta iz ove Odluke sred-
stva se obezbeđuju u budžetu grada. 
VIII Stručne i administrativne poslove za potrebe Saveta 
vrši Opštinska uprava.  
IX Odluka se  objavljuje  u „Službenom listu opštine Pri-
jepolje“.  
 
Dana :  06.09.2022  
Broj : 180-2/22      

OPŠTINSKO VEĆE   
                  

PREDSEDNIK 
Vladimir Babić 
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