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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
Број:020-72/13 
Датум: 27.03.2013. год.

На основу члана 7. – 18. Одлуке о начину 
финансирања пројеката невладиних организација из 
буџета општине Пријепоље

(“Сл. гласник општине Пријепоље  бр. 7/2010“), а 
у вези са Одлуком о буџету општине Пријепоље за 
2013.годину(“Сл. гласник општине Пријепоље  бр. 
12/2012“) расписује се :

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ 

ПРУЖАЈУ  УСЛУГЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕ

Укупан износ средстава планиран Одлуком 
о буџету општине Пријепоље за 2013. годину(“Сл. 
гласник општине Пријепоље  бр. 12/2012“) је 
5,000,000 динара (позиција бр. 212, економска 
класификација бр. 481).

Средства су намењена за финансирање 
пројеката снадбевања са оброцима грађана општине 
Пријепоље који се налазе у стању социјалне потребе 
(народне кухиње). 

Организација може учествовати са више 
пројеката, а средства из буџета општине Пријепоље 
додељују се за финансирање једног пројекта.

Вредност тражених средстава из буџета 
општине Пријепоље не  може бити мања од 
500.000,00  динара нити већа од 2.800,000 динара.

Организација је дужна да обезбеди сопствено 
новчано учешће најмање у висини од 10%  од укупне 
вредности пројекта.

Пројекат се мора реализовати на територији 
општине Пријепоље  најкасније до 31. децембра 
2013. године.

Учесник конкурса је дужан да достави:
· попуњен пријавни образац,
· попуњен образац описа пројекта,
· попуњен образац буџета пројекта,
· биографије координатора пројeкта и 
кључних стручњака укључених у рад на пројекту,
· оверену фотокопију оснивачког акта (Статут)
· оверену фотокопију финансијског извештаја 
достављеног надлежним државним органима за 
претходну годину,

REPUBLIKA SRBIJA 
OP{TINA PRIJEPOLJE
Broj:020-72/13 
Datum: 27.03.2013. god.

Na osnovu ~lana 7. – 18. Odluke o na~inu 
finansiranja projekata nevladinih organizacija iz bud`eta 
op{tine Prijepolje
(“Sl. glasnik op{tine Prijepolje  br. 7/2010“), a u vezi sa 
Odlukom o  bud`e tu  op{ t ine  P r i j epo l j e  za  
2013.godinu(“Sl. glasnik op{tine Prijepolje  br. 
12/2012“) raspisuje se :

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE 
PROJEKATA ORGANIZACIJA KOJE PRU@AJU  

USLUGE NARODNE KUHINJE

Ukupan iznos sredstava planiran Odlukom o 
bud`etu op{tine Prijepolje za 2013. godinu(“Sl. glasnik 
op{tine Prijepolje  br. 12/2012“) je 5,000,000 dinara 
(pozicija br. 212, ekonomska klasifikacija br. 481).

Sredstva su namenjena za finansiranje projekata 
snadbevanja sa obrocima gra|ana op{tine Prijepolje koji 
se nalaze u stanju socijalne potrebe (narodne kuhinje). 

Organizacija mo`e u~estvovati sa vi{e projekata, 
a sredstva iz bud`eta op{tine Prijepolje dodeljuju se za 
finansiranje jednog projekta.
Vrednost tra`enih sredstava iz bud`eta op{tine Prijepolje 
ne  mo`e biti manja od 500.000,00  dinara niti ve}a od 
2.800,000 dinara.

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

Projekat se mora realizovati na teritoriji op{tine 
Prijepolje  najkasnije do 31. decembra 2013. godine.

U~esnik konkursa je du`an da dostavi:

· popunjen prijavni obrazac,
· popunjen obrazac opisa projekta,
· popunjen obrazac buxeta projekta,
· biografije koordinatora projekta i klju~nih 
stru~njaka uklju~enih u rad na projektu,
· overenu fotokopiju osniva~kog akta (Statut),
· overenu fotokopiju finansijskog izve{taja 
dostavljenog nadle`nim dr`avnim organima za 
prethodnu godinu,
· pismenu izjavu o obezbe|ivanju sopstvenog 
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· писмену изјаву о обезбеђивању сопственог 
новчаног учешћа најмање у висини од 10%,  од 
укупне вредности пројекта,
· изјаву о броју корисника услуга народне 
кухиње у 2013. години.

Пријаве се достављају у затвореној 
коверти  са назнаком:

„Пријава за Конкурс за финансирање 
пројеката организација које пружају услуге народне 
кухиње-“НЕ ОТВАРАТИ“.

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

Општина Пријепоље - Комисији за 
спровођење поступка јавног конкурса, 31300 
Пријепоље, Трг Братства и Јединства бр. 1.
  
     Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања Јавног конкурса у Службеном гласнику 
општине Пријепоље.

Заинтересоване организације могу преузети 
конкурсну документацију сваког радног дана, од 08 
до 15 часова у канцеларији бр. 16. у Општинској 
управи општине Пријепоље или на званичној 
и н т е р н е т  п р е з е н т а ц и ј и  о п ш т и н е  
www.opstinaprijepolje.rs.
  

Неблаговремене пријаве неће бити 
разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати 
неисправним

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

Одлука о избору пројеката који ће се 
финансирати из буџета  општине Пријепоље биће 
донета у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

 Јавни конкурс се објављује у средствима 
јавног информисања, у “Службеном гласнику 
општине Пријепоље “ и на званичној интернет 
презентацији општине www.opstinaprijepolje.rs
Контакт телефон - 033/710069 .

П Р Е Д С Е Д Н И К
Емир Хашимбеговић с.р.

На основу члана 45. Статута општине 

 

nov~anog u~e{}a najmanje u visini od 10%,  od ukupne 
vrednosti projekta,
· izjavu o broju korisnika usluga narodne kuhinje u 
2013. godini.

 Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti  sa 
naznakom:

„Prijava za Konkurs za finansiranje projekata 
organizacija koje pru`aju usluge narodne kuhinje-“NE 
OTVARATI“.

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

Op{tina Prijepolje - Komisiji za sprovo|enje 
postupka javnog konkursa, 31300 Prijepolje, Trg 
Bratstva i Jedinstva br. 1.
  
     Rok za podno{enje prijava je 8 dana od dana 
objavljivanja Javnog konkursa u Slu`benom glasniku 
op{tine Prijepolje.

Zainteresovane organizacije mogu preuzeti 
konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, od 08 do 
15 ~asova u kancelariji br. 16. u Op{tinskoj upravi op{tine 
Prijepolje ili na zvani~noj internet prezentaciji op{tine 
www.opstinaprijepolje.rs.
  

Neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane, a 
nepotpune prijave }e se smatrati neispravnim.
 
     Kriterijumi za ocenjivanje su:

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

          Odluka o izboru projekata koji }e se finansirati iz 
bud`eta  op{tine Prijepolje bi}e doneta u roku od 15 dana 
od dana zaklju~enja konkursa.

 Javni konkurs se objavljuje u sredstvima javnog 
informisanja, u “Slu`benom glasniku op{tine Prijepolje “ 
i na zvani~noj internet prezentaciji op{tine 
www.opstinaprijepolje.rs
Kontakt telefon - 033/710069 .

P R E D S E D N I K
Emir Ha{imbegovi} s.r.

Na osnovu ~lana 45. Statuta op{tine Prijepolje, 

 



Пријепоље, ( ' 'Службени гласник општине 
Пријепоље'', број 4/09), и члана 45. Привременог 
пословника Скупштина општине Пријепоље 
(''Службени гласник општине Пријепоље'', број 6/12), 
Одбор за здравство Скупштине општине Пријепоље, 
на  седници одржаној 20.03.2013. године, донео  је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА

ОДБОРА ЗА ЗДРАВСТВО СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

I

За председника Одбора за здравство 
Скупштине општине Пријепоље, бира се др Сеад 
Поровић, из Пријепоља, до истека мандата 
одборницима Скупштине општине Пријепоље.  

II

За заменика председника Одбора за 
здравство Скупштине општине Пријепоље, бира се 
др Муниб Кајевић из Пријепоља, до истека мандата 
одборницима Скупштине општине Пријепоље. 

III

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

Решење доставити именованим и архиви 
Одбора. 

Број: 06-13/2012-6 
Дана: 20.03.2013. године
П р и ј е п о љ е 

ОДБОР ЗА ZDRAVSTVO

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОДБОРА          
Зорица Бајић с.р. 

(''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'', broj 4/09), i ~lana 
45. Privremenog poslovnika Skup{tina op{tine Prijepolje 
(''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'', broj 6/12), Odbor 
za zdravstvo Skup{tine op{tine Prijepolje, na  sednici 
odr`anoj 20.03.2013. godine, doneo  je 

R  E  [  E  NJ  E

O IZBORU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA 
PREDSEDNIKA

ODBORA ZA ZDRAVSTVO SKUP[TINE 
OP[TINE PRIJEPOLJE

I

Za predsednika Odbora za zdravstvo Skup{tine 
op{tine Prijepolje, bira se dr Sead Porovi}, iz Prijepolja, do 
isteka mandata odbornicima Skup{tine op{tine Prijepolje.  

II

Za zamenika predsednika Odbora za zdravstvo 
Skup{tine op{tine Prijepolje, bira se dr Munib Kajevi} iz 
Prijepolja, do isteka mandata odbornicima Skup{tine 
op{tine Prijepolje. 

III

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

Re{enje dostaviti imenovanim i arhivi Odbora. 

Broj: 06-13/2012-6 
Dana: 20.03.2013. godine
P r i j e p o lj e 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO

               PREDSEDAVAJU]I ODBORA
Zorica Baji} s.r.
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Javni konkurs za finansirawe projekata organizacije 
koje pru`aju usluge narodne kuhiwe......................................

Re{ewe o izboru predsednika i zamenika predsednika 
odbora za zdravstvo skup{tine Op{tine Prijepoqe.......

Javni konkurs za finansiranje projekata organizacije koje pru`aju 
usluge narodne kuhinje..................................................................

Re{enje o izboru predsednika i zamenika predsednika odbora za 
zdravstvo skup{tine Op{tine Prijepolje..........................................

Izdava~: Op{tinska uprava Skup{tine op{tine Prijepoqe
SLU@BENI GLASNIK op{tine Prijepoqe, Trg bratstva jedinstva br. 3

Odgovorni urednik: Dra{ko Dragutinovi}; urednik: Qiqana Drobwak,
Tehni~ki urednik: Dino Mu{ki}; Telefon: 033/714-956

@iro ra~un: 840-6640-93

[tampa: Grafokarton - Prijepoqe, tel: 033/710-009
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